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 מ ב ו א

 

בתקופת  אחת עשרההגבוהה  להשכלהזה מאוגדת מסכת של החלטות עקרוניות שקיבלה המועצה  בקובץ

 .כהונתה

עצה להשכלה גבוהה שהתקבלו במו והכלליותאחת, את ההחלטות העקרוניות -מרכז, תחת קורת גג הקובץ

 גבוהה.  להשכלההנוגעות לבקשות פרטניות של מוסדות  המועצהוזאת בשונה מן ההחלטות הספציפיות של  

 

גם להצליב נושאים ומידע, במסגרת  ניתןגם מהווה אינדקס של החלטות עקרוניות שבאמצעותו  הקובץ

 עבודתה השוטפת של המועצה.

 

שמהן משתקפת מדיניותה  העקרוניותה של החלטות המועצה החלטות זה פורש את התמונה הרחב קובץ

הדרך"  תמרורילסייע למועצה להסתמך על " היאהכוללת של המועצה. בשל כך, מטרתו העיקרית של הקובץ 

אחידות ועקביות  ולהבטיח" הפרטהכלל את אל  מןלצאת " ובכך  השניםשלה שהסתמנו במשך  העקרוניים

 במסגרת דיוניה והחלטותיה.

 

) מקובצות יחדיו ההחלטות הרלבנטיות יחד עם הוראות נושאפרקים . בכל פרק (דהיינו בכל  יסדור עפ" ובץהק

כל הערה או הארה מצד חברי המועצה והמינהל לשם שיפורו תתקבל  .נושאאחרות הקשורות גם הן לאותו 

 .בברכה

 

מל"ג,  על הסיוע הרב ה שלדמי למועצה באגף האק ולסיכום ברצוני להודות ליונית יצחק , מרכזת  מנהלית

 לי בהכנת קובץ זה. השהושיט

 

 

 

 
 ריקי מנדלצויג         
 סמנכ"ל לעניינים אקדמיים         
 מזכיר המועצה להשכלה גבוהה         

 

 

 2012 אפריל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 דרכי עבודתה של המועצה להשכלה גבוהה



 4 

 17.7.2007החלטת מועצה מיום  - ייעול עבודת המועצה 115/ 11

 על מנת לייעל את עבודת המועצה להשכלה גבוהה, מחליטה המועצה כדלקמן:  

   .כלל, המלצות ועדות המשנה הקבועות של המועצה, כולל החומר הרלוונטי, ישלחו לחברי המועצהכ  .1
 הצבעה), זאת בעניינים אלה, תתקבלנה במסגרת נוהל קבלת החלטות בכתב (ולא ב המועצה חלטותה

 כפוף לכל התנאים הבאים:

 .ההחלטה אינה עוסקת בנושאים עקרוניים ו/או בקביעת מדיניות ו/או בעניין הדורש שימוע א.
 .ההחלטה אינה דורשת רוב מיוחד בהתאם לסדרי הנוהל של המועצה ב.  
 .מוסד שטרם קבל הכרהלהיתר מתן ההחלטה אינה עוסקת בבקשה ל ג.  
 .מיום שליחת ההמלצה שבועייםהערות חברי המועצה בתוך פרק זמן של לא התקבלו  ד.  
לא התקבלה בקשה מטעם ועדת המשנה ו/או יושב ראש הועדה ו/או חבר מועצה להביא את  ה.  

 .הנושא לדיון במליאה
 במסגרת אישור החלטות. ההחלטה תאושר בישיבת המועצה שלאחר מכן  .2
 , כניסיון למשך שנה, החל משנת הלימודים        המועצה כלל כתיקון לסדרי הנוהל שליהחלטה זו ת .3

 תשס"ח.     

 

 29.7.08החלטת מועצה  מיום  -עדכון נוהל עבודת המועצה להשכלה גבוהה במהלך פגרת הקיץ  435/ 11

על מנת לשמור על רצף בעבודת המועצה להשכלה גבוהה גם בתקופות הפגרה ולא לעכב במהלכה  .1

שעל סדר יומה, מחליטה המועצה להסמיך צוות מצומצם מבין חבריה  טיפול בנושאים השוטפים

ויושבי ראש ועדות המשנה או חברי  או מי מטעמו, (סגן יו"ר מל"ג ו/או חבר מל"ג מטעמו, יו"ר ות"ת

מקומם) לדון ולהמליץ למל"ג (אשר תקבל החלטתה בנושאים אלה בנוהל קבלת -מל"ג ממלאי

 יפיים שעל סדר יומה של המועצה.בכתב) נושאים דחופים ספצ החלטות
הצוות, כאמור, יגבש את המלצותיו למליאת המל"ג, אשר תועברנה לחברי המועצה לשם קבלת  .2

מתן הזדמנות לקבלת  דואר אלקטרוני לשם החלטות על פי "נוהל קבלת החלטות בכתב", באמצעות

יום  14החלטות תוך חברים  יתבקשו להביע דעתם להצעות ה .(כולל הצבעה) הערות החברים בכתב

חברי מל"ג שיתנגדו להצעת החלטה מסויימת יובא הנושא לדיון  3מקבלתן. במידה ויהיו לפחות 

 במליאה.
המועצה להשכלה גבוהה מבהירה כי בכל מקרה, צוות זה לא ידון בהחלטות הדורשות רוב מיוחס  .3

תואר אקדמי  במליאת המועצה, כמו מתן הכרה למוסד להשכלה גבוהה והסמכת מוסד להעניק

 מוכר.
 המלצות הצוות המצומצם תירשמנה כהחלטות המועצה, אם וככל שיאושרו על ידה בנוהל קבלת .4

 חלטות בכתב, בפרוטוקול הישיבה העוקבת של המועצה להשכלה גבוהה.ה

 

 באמצעות  -בדיקת תוכניות לימודים של מוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות לקראת הסמכה 

 29.1.08מיום    14) 449החלטת המועצה מס' ( -דיון עקרוני  –באמצעות ועדות מומחים או 

השאלה היא, האם  –כיום אין מדיניות ברורה ואחידה לגבי ביצוע המעקב לתוכניות לימודים לקראת הסמכה 

אלה בדיקת תוכניות לימודים תיעשה על ידי וועדות בודקות או על ידי מומחים. המל"ג קיימה הצבעה לגבי הש

האם יש לקבוע מדיניות אחידה בנושא ולאוכפה על וועדות המשנה או להשאיר את ההחלטה לשקול הדעת של 

 *וועדות המשנה.
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 סוכם:

כי לאור ההחלטה שהתקבלה יש צורך בגיבוש הצעת החלטה בנדון והבאתה להצבעה במל"ג. בשלב זה הוחלט 

ברי המל"ג והצעה לנוסח החלטה בנדון, תובא לדיון כי גב' ריקי מנדלצויג תרכז את ההצעות השונות של ח

 בישיבת המל"ג הבאה.
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 אישור תכניות לימודים שהומלצו ע"י ות"ת בתוכנית 
 

 הרב שנתית
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 26.7.11החלטת המועצה מיום  –שנתית אישור תכניות לימודים שהומלצו ע"י ות"ת בתוכנית הרב 
, 6.7.2011ומיום  15.6.2011יטים לאשר את המלצות ות"ת מיום חברי המועצה להשכלה גבוהה מחל .1

אשר אושרו להגשה במסגרת התוכנית הרב בדבר רשימת תוכניות הלימודים במוסדות המתוקצבים 

ו בשלב זה אושרו להגשה ) אשר 20.7.2011(כמפורט בתזכיר האגף לתכנון ומדיניות מיום שנתית 

 "ו. תשע –שנתית תשע"א -במסגרת התכנית הרב

הוצע להקים צוות שיבחן את הגברת שיתוף הפעולה בין ות"ת למל"ג בנושא תכנון מתווה אקדמי רב  .2

 שנתי.

 

 החלטת  – פעימה שניה –המתווה האקדמי של תוכנית החומש לאוניברסיטאות ולמכללות המתוקצבות 

 21.2.12המועצה מישיבה מיום 

תשע"ו : פעימה -סיטאות ולמכללות המתוקצבות, תשע"אמסמך המתווה האקדמי של תוכנית החומש לאוניבר 

,ועל כן הוא הועבר לחברי 15.2.2012), הוכן ע"י אגפי ות"ת מל"ג ואושר בהחלטת ות"ת מיום 6891שניה (מס' 

 ( הגיע לחברי מל"ג יום לפני הישיבה)  . 21.2.2012מל"ג רק בסמוך למועד ישיבת המל"ג של יום 

ות"ת  מישיבתה ביום  בדבר המתווה האקדמית של תוכנית  המלצתב המל"ג  נהד 21.2.12ישיבתה ביום ב   

 פעימה שנייה כלהלן: -החומש לאוניברסיטאות ולמכללות המתוקצבות

מל"ג מברכת על העבודה שעשתה ות"ת ורושמת לפניה את העקרונות המרכזיים כפי שגובשו במסמך   .1

תשע"ו (פעימה -ללות המתוקצבות, תשע"אבאשר למתווה האקדמי לחומש לאוניברסיטאות ולמכ

 שניה).

עשרה -פרק הזמן הקצר לא אפשר למליאת מל"ג להתעמק במסמך ולדון בו לעומקו. על כן, מל"ג האחת  . 2

, מחליטה להעביר 12.3.2012, והמסיימת את כהונתה ב  21.2.2012שקיימה את ישיבתה האחרונה ביום 

תשע"ו (פעימה שניה), לדיון -לות המתוקצבות, תשע"אאת המתווה לחומש לאוניברסיטאות ולמכל

שתים עשרה, שתחל את כהונתה  -והעמקה באחת מישיבותיה הראשונות של המועצה להשכלה גבוהה ה

 .2012בחודש מרץ 

על מנת לא לפגוע בהתפתחות האקדמית של האוניברסיטאות והמכללות המתוקצבות במהלך תקופה   .3

פק פתרונות נחוצים בזמן הקרוב ועד שהמתווה יאושר ,מסמיכה המל"ג את זו, ועל מנת שניתן יהיה לס

הצוות המקצועי של מל"ג וות"ת  וזאת על דעת יו"ר מל"ג ,למצוא ולספק פתרונות פרטניים נאותים, 

 במסגרת מתווה החומש שגיבשה ות"ת, במקרים בהם תתעורר נחיצות לכך.
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 אכיפת החלטות המועצה

בעקבות דיון שהתקיים בוועדה למוסדות שאינם אוניברסיטאות שני מוסדות המרכז האקדמי רופין והמכללה 

שאינם פועלים בהתאם להחלטות מל"ג. המרכז האקדמי רופין ממשיך להפעיל תכנית  –האקדמית ספיר 

כפי שנקבע. המקרה של  10%ולא מהסטודנטים במכללה  29%לימודים חוץ תקציבית בהיקף שעומד על 

תכניות לימודים ללא אישור  3המכללה האקדמית ספיר חמור אף יותר, שכן התברר שבמכללה פועלות 

 המועצה. הדבר חמור ביותר, הן מבחינת תפקיד המל"ג והן מבחינת האחריות לגורל הסטודנטים.

ר למוסדות להשכלה גבוהה לזלזל הניסיון לשחוק את מעמדן של מל"ג/ות"ת הנו מתמשך, וכי אין לאפש

בסמכותן. יש להוציא מכתב התראה חמור, בהסכמת חברי המועצה, כי המועצה רואה עניין זה בחומרה רבה 

 וכי אם המוסדות לא יפעלו בהתאם להחלטות מל"ג/ות"ת יופעלו נגדם סנקציות.

כאלה ומה נוהל הטיפול  מדובר בבעיה רחבה, ולכן הוחלט לגבש החלטה כיצד על המועצה לנהוג במצבים

בבעיה, לרבות סנקציות שיופעלו בשלב מתקדם יותר (סנקציות אדמיניסטרטיביות אקדמיות, תקציביות 

 ועוד). 

 

 בעקבות חריגת המוסדות הוחלטה על הקמת ועדה לאכיפת החלטות המועצה 

 

 23.10.09מיום  9) 444החלטת מועצה מישיבה מס' ( -אכיפת החלטות המועצה  

ה להשכלה גבוהה מחליטה להסמיך את מנכ"ל המל"ג למנות צוות אשר שיגבש דרכים לאכיפת המועצ

החלטות המל"ג והוראותיה באשר לסמכויות המועצה להטיל סנקציות על מוסדות החורגים מהוראות החוק, 

הנחיות וכללי המועצה.  לאחר גיבוש מסמך מסכם בנושא, תקיים המועצה להשכלה גבוהה דיון עקרוני 

 בסוגיית אכיפת החלטות המל"ג והוראותיה.

 

החלטת מועצה  –טיפול בחריגות המוסדות להשכלה גבוהה מהנחיות, החלטות, נהלים וחוקי המל"ג/ות"ת 

 31.3.09מיום  34) 469מישיבה מס' (

המועצה להשכלה גבוהה מחליטה לקבל את החלופה הראשונה בהצעת הצוות שהוקם לבחינת הנושא לפיה: 

נדט של הוועדה שהוקמה  למעקב אחר יישום הוראות הניהול האקדמי, כך שיכלול גם טיפול יורחב המ

 בחריגות המוסדות להשכלה גבוהה מהנחיות, החלטות, נהלים וחוקי מל"ג/ות"ת. 

 

 עדכון הרכב הוועדה לטיפול בחריגות של המוסדות להשכלה גבוהה מחוק המל"ג, הנחיות, החלטות ונהלי

 .15.12.09ת המועצה מישיבה מיום החלט –מל"ג/ות"ת 

המועצה להשכלה גבוהה אישרה את הרכב הוועדה לטיפול בחריגות של המוסדות להשכלה גבוהה מחוק 

 המל"ג, הנחיות, החלטות ונהלי מל"ג /ות"ת כדלקמן:

 ממלא מקום יו"ר הוועדה -פרופ' פואד פארס

 פרופ' מנואל טרכטנברג

 פרופ' משה מנדלבאום

 ויגגב' ריקי מנדלצ

 פרופ' פנינה קליין

 מר זאב שור

 פרופ' עזרי טרזי

 מר בועז טופורובסקי

כמו כן הוחלט כי פרופ' זוהר גושן יצטרף לדיוני הוועדה שיתקיימו לגבי מדיניות המל"ג  בנושא "פתיחת 

 מסלולי לימודים ללא אישור מל"ג".
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החלטת  –עי לשמירה על אוטונומיה הגשת נייר עמדה על ידי הוועדה לפיקוח ואכיפה בנושא רגולציה כאמצ

 .23.3.10מועצה מישיבה מס' 

המועצה להשכלה גבוהה דנה בנייר העמדה שהוגש על ידי הוועדה לפיקוח ואכיפה בנושא "רגולציה כאמצעי 

 לשמירה על אוטונומיה".

שכלה חברי המל"ג ביקשו להוסיף לרשימת הנושאים המרכזיים בהם נדרשת הגברת אכיפה למול המוסדות לה

 גבוהה, גם חריגה של מוסדות מהתנאים שנקבעו בפתיחת תוכנית אקדמית והפעלתה במוסד.

כמו כן אישרה המל"ג את ההצעה לנוהל טיפול המל"ג והות"ת בחריגות שימצאו במוסדות להשכלה גבוהה 

 כדלקמן:

 : איתור חריגה במוסד להשכלה גבוהה. 1שלב 

לוועדה לפיקוח ואכיפה (פניה ממוסדות, פניות ציבור וכד'), יועבר  במידה והמידע לגבי החריגה הועבר ישירות

 הנושא לטיפול ראשוני לאגף הרלוונטי במינהל מל"ג ות"ת, שהנושא מצוי בתחום אחריותו.

 .2במידה והחריגה אותרה על ידי אחד מאגפי מל"ג וות"ת, הנושא יטופל ישירות על ידם כפי שמפורט בשלב 

 

 . גף הרלוונטי במינהל מל"ג/ות"ת למוסד, תוך התייחסות ממוקדת לחריגה: פניות מטעם הא2שלב 

 האגף המטפל יידע וייכתב גם את הוועדה לפיקוח ואכיפה בכל פניותיו למוסד.

 המוסד יתבקש להגיב לפניה בתוך חודש ימים.

 : 3שלב 

שאר הפרטים במידה והחריגה לא תוקנה בעקבות הפניה הראשונית, יועברו הממצאים, ההתכתבויות ו

 הרלוונטים, לוועדה לפיקוח ואכיפה.

 :4שלב 

דיון במסגרת הוועדה לפיקוח ואכיפה, כולל בדיקת הנתונים, הבהרתם ומתן זכות טיעון למוסד במידת הצורך. 

 הוועדה תמליץ על המשך טיפול ו/או נקיטת סנקציה בנושא, תוך קביעת לוח זמנים מחייב.

 :5שלב 

 צות לאישור מליאת המל"ג ו/ או ות"ת.בהתאם לצורך, העברת ההמל

 : 6שלב 

 האגף הרלוונטי במינהל מל"ג/ות"ת יוודא ויפקח על יישום ההחלטות שהתקבלו בנושא, 

 באופן תקופתי לוועדה לפיקוח ואכיפה ובמידת הצורך למל"ג ולות"ת.וידווח 
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 ניגוד עניינים
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 10.7.2007מיום  6) 441חלטת מועצה מישיבה מס' (ה -מניעת ניגוד עניינים 

על מנת למנוע חשש לניגוד עניינים, מחליטה המועצה להשכלה גבוהה, כי חבריה לא יהיו נוכחים בדיוני 

 בנושאים הנוגעים למוסד להשכלה גבוהה בו הם מועסקים". וצביעי לאהמועצה ובדיוני ועדות המשנה שלה, ו
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 מוסדות להשכלה גבוההבדמי חופש אק
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 החלטת המועצה  – 2009 -תקציב המדינה ל -"הצעות המחליטים (חוק ההסדרים)החלטה בענין " 589/ 11

 5.5.10מיום  35) 470בה מס' (ימיש   

בעצמאות האקדמית שיפגעו קשות המועצה להשכלה גבוהה מוחה כנגד הצעות ההחלטה של משרד האוצר  

הה ומוסדותיה. המועצה מוחה על כוונת הממשלה להצביע על הצעות המחליטים של מערכת ההשכלה הגבו

שהגיש משרד האוצר בהליך מהיר, ללא בדיקה מספקת של משמעות ההחלטות למערכת ההשכלה הגבוהה 

קוראת לממשלת ישראל להסיר את הדיון  11-ומבלי לקיים כל דיון מקצועי בנושא. מליאת המועצה ה

  קיים דיאלוג עם הגורמים המקצועיים במערכת ההשכלה הגבוהה.בהצעות מסדר יומה ול

 

 חופש האקדמי
 ניצול לרעה של החופש האקדמי במוסדות להשכלה גבוהה

בעקבות הופעתו של השיח ראאד סלאח באוניברסיטת חיפה ובאוניברסיטת ת"א, ביקש השר, מר גדעון סער, 

 השכלה גבוהה.לקיים דיון בניצול לרעה של החופש האקדמי במוסדות ל

בדיון השתתף פרופ' אהרון בן זאב, נשיא אוניברסיטת חיפה, אשר בא להבהיר את עמדת האוניברסיטה 

 בנושא.
 

 30.6.09מיום  38) 473החלטת המועצה מישיבה מס' (

-ובאוניברסיטת תל המועצה להשכלה גבוהה דנה בנושא הרצאתו של השיח ראאד סלאח באוניברסיטת חיפה

לא לאפשר שימוש לרעה בערכי ו -להפעיל את שקול דעתם   -למוסדות להשכלה גבוהה את אביב והיא קור

 להסתה לאלימות, לגזענות ונגד קיומה של מדינת ישראל".מתן במה באמצעות חופש הביטוי והדמוקרטיה 

 

  מועצהדיון בעקבות ועדת החינוך של הכנסת. חלטת  -טענות בדבר חופש אקדמי, פלורליזם, הטיה,  

 12.10.10מיום  55) 490ישיבה מס'  (מ

) התקיימה ישיבה של ועדת החינוך של 28.4.10יו"ר המועצה ושר החינוך פתח ואמר כי בחודש אפריל (ביום 

הכנסת, שבה הושמעו טענות שעיקרם ההדרת עמדות ציוניות באקדמיה.  הוועדה דנה בסילבוסים, בדעות של 

טי.   הדיון התקיים ביוזמת ארגון "אם תרצו".  בעקבות הדיון מרצים, ובפגיעה בסטודנטים על רקע פולי

התבקשה המל"ג לדון בנושא כדי לגבש מדיניות ולהגיש דו"ח.  שאמור היה להיות מוגש לאחר שלושה 

 חודשים.יו"ר המל"ג ביקש מיו"ר ועדת החינוך שהות נוספת, עקב העבודה על התקציב ותוכנית החומש.

מזדהה, באופן עקרוני, עם הדברים שנאמרו בגילוי דעת של עמותת "בשער" שר החינוך הדגיש כי הוא 

 שהתפרסם בסוף חודש אוגוסט בנושא שעיקרה הוא:

 ליטיות.יש למנוע מצב שבו סטודנט נפגע בגלל דעותיו הפו .א

 אין חולקים על כך שמרצים צריכים להציג מידע אובייקטיבי. .ב

דעותיהם על  ינויים והעלאה בדרגה של אנשי סגל מבוססיםיש לבדוק, על בסיס אקדמי, את הטענות לפיהן מ .ג

 הפוליטיות.  הקריאה ל"איזון פוליטי" אינה ראויה.

 יש לשמור על החופש האקדמי. .ד

ללי ייצוג פוליטי אינם חלים על האקדמיה: קני המידה הם מצוינות מחקרית ואקדמית ולא התייחסויות כ

 ין מקום להדרה של אדם המחזיק בדעה מסוימת. פוליטיות. יש מקום לפלורליזם פוליטי,  אך א

 התקיים דיון בנושא וחברי מל"ג השמיעו את דעותיהם לאחר הדיון יו"ר המל"ג סיכם את הנקודות  

 העיקריות כלהלן:

יו"ר המל"ג ציין כי זהו דיון ראשון בנושא. בשל האחריות הציבורית על המל"ג לפעול בצורה נבונה מושכלת 

שא זה. יש לפרסם בפומבי סט של עקרונות. כדאי לקבל תמונה מהשטח כדי להמשיך את ושקולה ביחס לנו

 הדיון. עדיין נותרו חילוקי דעות בכל הנוגע למעורבות נוספת של המל"ג בנושא זה. 
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 הדיון בנושא יימשך. 

 

 -משך דיון ה –דיון בעקבות ועדת החינוך של הכנסת  -טענות בדבר חופש אקדמי, פלורליזם, הטיה    1087/ 11

 9.11.2010מיום   56) 491מישיבה מס'  ( מועצההחלטת 

יו"ר המועצה ושר החינוך פתח והציג את עיקרי הדיון שנערך בנושא בישיבת המועצה שהתקיימה,  ביום  

בנושא  . שר החינוך הקריא הצעה למסמך עקרונות הנוגעים לחופש האקדמי. התקיים דיון 12.10.2010

 חברי המל"ג השמיעו את דעותיהם.  לאחר הדיון, החליטה המל"ג כלהלן:ובנוסח המסמך, ו

 לאשר את הצעתו של יו"ר המל"ג לפיה יש לקבוע עקרונות בנושא החופש האקדמי.  .1
נוסח מסמך העקרונות יועבר לחברי המועצה באמצעות דואר אלקטרוני. על חברי המל"ג להפנות את  .2

 . 16.11.2010הערותיהם לנוסח המסמך עד ליום 
, אשר יובא לאישור המועצה להשכלה להקים צוות משנה מבין חברי המל"ג, שיעבוד על נוסח ההצעה .3

 . להלן הרכב הצוות:30.11.10גבוהה בישיבתה הבאה ביום 
 סגן יו"ר המל"ג -פרופ' נחום פינגר

 יו"ר ות"ת -פרופ' מנואל טרכטנברג
 חברת מל"ג -פרופ' דפנה ברק ארז

 חבר מל"ג -עבריד"ר אופיר ה
 גב' ענת חיים תרכז את עבודת הצוות. 

במסגרת העבודה על נוסח המסמך, על הצוות לגבש הצעה בדבר האופן שבו יתקיים הדיאלוג עם  .4

 המוסדות להשכלה גבוהה. 
 לאחר אישור המועצה לנוסח הסופי, העקרונות יפורסמו בהודעה רשמית של המל"ג באמצעי התקשורת.  .5

 

מיום   38) 473החלטת מועצה מישיבה מס' ( -עה של החופש האקדמי במוסדות להשכלה גבוהה ניצול לר

30.6.2009 
בעקבות הופעתו של השיח ראאד סלאח באוניברסיטת חיפה ובאוניברסיטת ת"א, ביקש השר, מר גדעון סער, 

 לקיים דיון בניצול לרעה של החופש האקדמי במוסדות להשכלה גבוהה.

ופ' אהרון בן זאב, נשיא אוניברסיטת חיפה, אשר בא להבהיר את עמדת האוניברסיטה בדיון השתתף פר

 בנושא.
 חברי המועצה להשכלה גבוהה הביעו את דעתם בנושא והעלו שאלות בפני נשיא אוניברסיטת חיפה.

 בתום הדיון הוחלט להעביר לכל המוסדות להשכלה גבוהה הודעה בזו הלשון:

 
 חופש אקדמי 

-באוניברסיטת תל ה גבוהה דנה בנושא הרצאתו של השיח ראאד סלאח באוניברסיטת חיפההמועצה להשכל

לא לאפשר שימוש לרעה בערכי ו  –להפעיל את שקול דעתם   -למוסדות להשכלה גבוהה אביב והיא קוראת 

 להסתה לאלימות, לגזענות ונגד קיומה של מדינת ישראל".מתן במה באמצעות חופש הביטוי והדמוקרטיה 
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 21.12.10מיום  – 58) 493החלטה מישיבת המועצה מס' ( –טענות בדבר חפש אקדמי פלורליזם הטייה 

 לאחר שהקדישה ארבע ישיבות לדיון בנושא דלעיל, קיבלה  המועצה להשכלה גבוהה את ההחלטה כדלהלן:

 גילוי דעת מטעם המועצה להשכלה גבוהה
גבוהה בישראל, לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, בתוקף מעמדה כמוסד הממלכתי לענייני השכלה ה א.

, ומתוך הכרה בחשיבות העליונה של החופש האקדמי והמצוינות האקדמית ומתוך שלילה 1958-התשי"ח

 מוחלטת של ניסיונות לפוליטיזציה בחיים האקדמיים, המועצה להשכלה גבוהה מצהירה כי:

ערך שעליו יש להגן על מנת להבטיח את המצוינות החופש האקדמי הינו ערך יסוד בהשכלה ובמחקר והוא  .1

 בהשכלה הגבוהה בישראל. הוא חשוב למחקר ולהוראה וחיוני להיותה של ישראל חברה חופשית.

 יש לדחות כל ניסיון  לפוליטיזציה של האקדמיה. .2
ם או יש למנוע מצב בו סטודנטים או מרצים יסבלו מדחייה, השתקה, הדרה או אפליה בשל מאפייניה .3

 השקפותיהם האישיות, ובכלל זה עמדותיהם הפוליטיות.
מינויים של מרצים וקידומם צריכים להתבסס על מצוינות (במחקר ובהוראה), ולא על שיקולים זרים כלשהם,  .4

ובכלל זה עמדותיהם הפוליטיות. כמו כן, המינויים והקידומים צריכים להיעשות על פי כללים אקדמיים 

 מסודר שניתן לבחנו.ברורים ובתהליך 
החופש האקדמי הוא החופש לחקור ולחשוב ללא מגבלה, וביחס לתלמידים המחויבות של המוסד היא לחתור  .5

לחשיפתם למבט מקיף, ככל שניתן, על מגוון המידע והטיעונים הרלוונטיים בתחומי הידע שהם רוכשים 

 במהלך לימודיהם.
 

ריות המוסדות האקדמיים. היא נובעת מהמחויבות      לחופש השמירה על האמור בגילוי הדעת היא באח ב.

 אקדמי, והיא חיונית לשמירה על אמון הציבור במערכת ההשכלה הגבוהה.
במקרים בהם תוגשנה תלונות בנושאים אלה, על המוסדות לפעול לבדיקתן ולטיפול בהן, לפי הנדרש, בדרכים  ג.

 והה לוודא שאכן המוסדות מקיימים אחריותם זו.מתאימות. בתוקף תפקידה, על המועצה להשכלה גב
המועצה להשכלה גבוהה תקיים דיאלוג עם המוסדות להשכלה גבוהה בכל הנוגע ליישום של האמור בגילוי  ד.

 הדעת, ותסייע להם בכך.
 

 בעניין חרם אקדמי על ישראל החלטה מישיבת 21.12.10החלטת המועצה להשכלה גבוהה מישיבתה ביום 

 21.12.10מיום  – 58) 493( המועצה מס'

 לאחר שהקדישה ארבע ישיבות לדיון בנושא דלעיל, קיבלה  המועצה להשכלה גבוהה את ההחלטה כדלהלן:

בתוקף מעמדה כמוסד הממלכתי לענייני השכלה הגבוהה בישראל, לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, 

המצוינות האקדמית, המועצה להשכלה , ומתוך הכרה בחשיבות העליונה של החופש האקדמי ו1958-התשי"ח

גבוהה מצהירה כי קריאה לחרם אקדמי על ישראל פסולה מעיקרה, מאיימת על המוסדות  להשכלה גבוהה 

 ועל חבריהם, ושוללת את עצם קיומה ופעולתה של מערכת אקדמית חופשית בישראל. 

נשי מוסדות השכלה גבוהה לפיכך, המועצה להשכלה גבוהה רואה בקריאה לחרם אקדמי על ישראל מצד א

 בישראל ערעור אושיותיה של מערכת ההשכלה הגבוהה.

 המועצה להשכלה גבוהה קוראת למוסדות לתת את הדעת לעניין, ולגבש דרכי התמודדות.



 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הוועדה לבחינת מצבן של נשים בסגל האקדמי 
 

 במוסדות להשכלה גבוהה
 

 במטרה לחתור לשוויון מגדרי באקדמיה
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הוועדה לבחינת מצבן של נשים בסגל האקדמי במוסדות להשכלה גבוהה במטרה לחתור לשוויון מגדרי 

 22.3.11ישיבת מועצה מיום  –באקדמיה 

מקימה הות"ת צוות לבחינת מצבן של נשים בסגל האקדמי במוסדות  19.01.2011 -בעקבות ישיבתה מיום ה

 .קדמיהרי באלחתור לשוויון מגדלהשכלה גבוהה במטרה 

ביטוי הולם לחלוקה מגדרית שוויונית בפקולטות השונות בתחומי המחקר וההוראה, הצוות יבדוק האם קיים 

ויציג המלצותיו בפני מל"ג בדיון אודות הצעדים  גורמים המציבים קשיים ייחודיים בפני נשיםוהאם קיימים 

 האופרטיביים שיש לנקוט בהקשר זה. 

 הרכב הצוות הנו כדלקמן:

 יו"ר –גוריון בנגב -פרופ' רבקה כרמי, נשיאה, אוניברסיטת בן

 אביב-ארז, אוניברסיטת תל-פרופ' דפנה ברק

 פרופ' פייסל עזאיזה, אוניברסיטת חיפה

 חובב, האוניברסיטה העברית-פרופ' מלכה רפפורט

 פרופ' עליזה שנהר, נשיאה, מכללת עמק יזרעאל

 מרכזת עבודת הצוות –אפרתי -גב' תמר מעגן
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 של האוניברסיטאות  אוטונומיה
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המועצה להשכלה גבוהה מיום  בהתאם להחלטת -ועדה מלווה של מל"ג לתהליך ה"אוטונומיה"קמת ה 223/11

 20.11.07מיום  11) 446החלטת מועצה מישיבה מס' (  - 21.11.2006

ן מתווה לביצוע ניסוי למתעל המועצה להשכלה גבוהה , החליטה 21.11.2006בישיבתה מיום  .א

פתיחת תוכניות לימודים לתואר שני (עם תיזה , לשנים 3לתקופה של אוניברסיטאות, "אוטונומיה" ל

 ולהענקת התואר לבוגריהן.ובלי תיזה) 
עד כה, העניקה המועצה להשכלה גבוהה לאוניברסיטה העברית בירושלים, הטכניון, אוניברסיטת תל  .ב

"אוטונומיה" לתקופה  -, אוניברסיטת בן גוריון בנגב ואוניברסיטת חיפהאביב, אוניברסיטת בר אילן

 ולהענקת התואר לבוגריהן.פתיחת תוכניות לימודים לתואר שני (עם תיזה ובלי תיזה) , לשנים 3של 
תפעל ה, שעדה מיוחדת שלבהתאם להחלטת המועצה להשכלה גבוהה, כאמור, מקימה המועצה בזאת ו .ג

 ולעמוד על ביצועו הלכה למעשה. ה"אוטונומיה" ות מקרוב את תהליך בתקופת הניסוי כדי ללו
בקש לקבל מדי שנה, בתקופת הניסוי, דו"ח מהמוסדות להשכלה גבוהה להוועדה המלווה על  .ד

, כמה סטודנטים במסגרת ה"אוטונומיה" אלו תוכניות נפתחו, המשתתפים בניסוי, על ביצוע הניסוי

, אוטונומיה"מתן ה"סד בקריטריונים הנדרשים במסגרת תהליך כיצד עמד המו, נקלטו בכל אחת מהן

קשיים שעלו במהלך התהליך, גיבוש מימצאים על מידת ההצלחה של ניסוי ה"אוטונומיה" והמלצות 

 על המשך תהליך ה"אוטונומיה" לרבות שאלת החלתו על מוסדות להשכלה גבוהה נוספים.
 והה לתהליך ה"אוטונומיה":להלן הרכב הוועדה המלווה של המועצה להשכלה גב .ה

 סגן יו"ר המל"ג-נור-פרופ' יצחק גל

 יו"ר ות"ת-פרופ' שלמה גרוסמן

 יו"ר וועדת המשנה לאוניברסיטאות ומכללות לחינוך-פרופ' פייסל עזאייזה

 יו"ר ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות-פרופ' דפנה ברק ארז

 והנדסה יו"ר ועדת המשנה לטכנולוגיה-פרופ' מאיר ניצן

 יו"ר ועדת המשנה להערכת איכות והבטחתה-פרופ' נחום פינגר

 סמנכ"ל לעניינים אקדמיים ומזכיר המועצה–גב' ריקי מנדלצויג 

 רכז הוועדה -מרק אסרף
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ן "אוטונומיה" על מתווה לביצוע ניסוי למתהמועצה להשכלה גבוהה , החליטה 21.11.2006בישיבתה מיום  .א

ולהענקת פתיחת תוכניות לימודים לתואר שני (עם תיזה ובלי תיזה) , לשנים 3של לתקופה אוניברסיטאות, ל

 התואר לבוגריהן.
עד כה, העניקה המועצה להשכלה גבוהה לאוניברסיטה העברית בירושלים, הטכניון, אוניברסיטת תל אביב,  .ב

, שנים 3לתקופה של "אוטונומיה"  -אוניברסיטת בר אילן, אוניברסיטת בן גוריון בנגב ואוניברסיטת חיפה

 ולהענקת התואר לבוגריהן.פתיחת תוכניות לימודים לתואר שני (עם תיזה ובלי תיזה) ל
תפעל ה, שעדה מיוחדת שלבהתאם להחלטת המועצה להשכלה גבוהה, כאמור, מקימה המועצה בזאת ו .ג

 . ולעמוד על ביצועו הלכה למעשהה"אוטונומיה" בתקופת הניסוי כדי ללוות מקרוב את תהליך 
בקש לקבל מדי שנה, בתקופת הניסוי, דו"ח מהמוסדות להשכלה גבוהה המשתתפים להוועדה המלווה על  .ד

, , כמה סטודנטים נקלטו בכל אחת מהןבמסגרת ה"אוטונומיה" אלו תוכניות נפתחו, בניסוי, על ביצוע הניסוי

ם שעלו במהלך התהליך, , קשייאוטונומיה"מתן ה"כיצד עמד המוסד בקריטריונים הנדרשים במסגרת תהליך 

גיבוש מימצאים על מידת ההצלחה של ניסוי ה"אוטונומיה" והמלצות על המשך תהליך ה"אוטונומיה" לרבות 

 שאלת החלתו על מוסדות להשכלה גבוהה נוספים.
 להלן הרכב הוועדה המלווה של המועצה להשכלה גבוהה לתהליך ה"אוטונומיה": .ה

 סגן יו"ר המל"ג-נור-פרופ' יצחק גל

 יו"ר ות"ת-פרופ' שלמה גרוסמן

 יו"ר וועדת המשנה לאוניברסיטאות ומכללות לחינוך-פרופ' פייסל עזאייזה

 יו"ר ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות-פרופ' דפנה ברק ארז

 יו"ר ועדת המשנה לטכנולוגיה והנדסה-פרופ' מאיר ניצן

 חתהיו"ר ועדת המשנה להערכת איכות והבט-פרופ' נחום פינגר

 סמנכ"ל לעניינים אקדמיים ומזכיר המועצה–גב' ריקי מנדלצויג 

 רכז הוועדה -מרק אסרף
 

 26.7.11החלטת המועצה מיום  – עדכון –באוניברסיטאות לפתיחת תוכניות לימודים לתואר שני  אוטונומיה"

ומחליטה  5.7.2011הוועדה לפיקוח ואכיפה של המל"ג מיום המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת 

 כדלהלן:

המועצה להשכלה גבוהה מודיעה בזה לאוניברסיטאות כי תקופת הניסוי בת שלוש השנים שהגדירה המל"ג  .1

למתווה ה"אוטונומיה" (פתיחת תוכניות לימודים לתואר שני באוניברסיטאות באופן עצמאי), על פי החלטתה 

 , הגיעה אל סיומה.2006מנובמבר 

ה"אוטונומיה", מצאה המועצה להשכלה גבוהה כי חלק מתוכניות הלימודים  במסגרת המעקב אחר נושא .2

לתואר שני באוניברסיטאות שנפתחו בתקופה זו מכח הרשאת ה"אוטונומיה", נפתחו שלא לפי תנאי 

 ה"אוטונומיה". 

המועצה להשכלה גבוהה מחליטה כי, עד לקיום דיון בנושא ה"אוטונומיה" בות"ת ובמל"ג, תוכלנה  .3

יברסיטאות להגיש משלב זה ואילך בקשה למל"ג לאישור תוכניות לימודים לתואר שני רק לפי מתווה האונ

 התשע"ו, המאושר בימים אלה ע"י ות"ת מל"ג, במתכונת שהיית-החומש הרב שנתי לתכנון אקדמי תשע"א

 נהוגה לפני תהליך ה"אוטונומיה", ובכפוף לבדיקה של הוועדות התחומיות של מל"ג. 

ן הסר ספק, מדגישה המועצה להשכלה גבוהה בזה כי לא תתאפשר בשלב זה פתיחה של תוכניות לימודים למע .4

 לתואר שני באוניברסיטאות במסגרת מתווה ה"אוטונומיה".
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של המוסדות להשכלה גבוהה שאינם  ניהול אקדמי

 אוניברסיטאות
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מיום  13) 448ות החלטת מועצה מישיבה מס' (בנושא הניהול האקדמי של מוסדות שאינם אוניברסיטא

8.1.08 

 נור, ביקש לצרף לוועדה שמונתה לבחינת ההתאמות והעדכונים של -סגן יו"ר המל"ג, פרופ' יצחק גל

 בנושא הניהול האקדמי של מוסדות להשכלה גבוהה שאינם  15.2.2005החלטת המל"ג מיום 

 "ת. אוניברסיטאות, את פרופ'  משה מנדלבאום, חבר ות

 לא היו מתנגדים להצעה זו.

 צירפו של פרופ'  

 מנדלבאום לוועדה דלעיל אושר.

 

 ההרכב החדש שאושר:להלן 

 חבר מל"ג, יו"ר –פרופ' עזרי טרזי 

 חברת מל"ג –פרופ' תמר אריאב 

 חבר ות"ת –פרופ' משה מנדלבאום 

 חבר מל"ג –פרופ' מאיר ניצן 

 חבר מל"ג –פרופ' נחום פינגר 

 מרכזת הוועדה –ם גב' אתי נעי

 

בנושא הניהול האקדמי של מוסדות  15.2.2005להלן פירוט העדכונים וההתאמות להחלטת המל"ג מיום 

ראש  – 2עדכון לסעיף 1.7.08מיום  21) 456החלטת מועצה , מס' (  - להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות

 מוסד/נשיא

  שוב ולכהן כראש מוסד/נשיא, אלא"לאחר תום תקופת כהונתו, לא יוכל ראש מוסד/נשיא ל 

 לאחר תקופת צינון של ארבע שנים לפחות". "בחירת הנשיא תהא לפי תקנון המוסד המאושר על ידי מל"ג."
 הרכב המועצה האקדמית העליונה 3.4עדכון לסעיף 

 'סעיף ב

 ל ש לאור התחזקות הסגל האקדמי במכללות וריבוי דרגות פרופ' חבר במכללות, תופחת הדרישה  

 חלקם של הפרופסורים מן המניין במועצה האקדמית העליונה לרבע:

פרופסורים היכולים להיות מן המוסד עצמו וממוסדות  2/3"המועצה האקדמית העליונה תורכב מלפחות 

אחרים להשכלה גבוהה, כולל פרופסורים אמריטי. לפחות רבע מחברי המועצה האקדמית העליונה יהיו בדרגת 

יין. במוסדות העוסקים בתחומי האמנות והעיצוב ניתן לצרף למועצה האקדמית אמנים פרופסור מן המנ

ויוצרים מהשורה הראשונה, שאינם בהכרח בעלי תארים אקדמיים מתקדמים, כאשר מספרם של המורים 

 הבכירים בדרגת פרופסור מן המניין יהווה לפחות רבע מחברי המועצה האקדמית העליונה."
 דות מינוייםוע – 4עדכון לסעיף 

 כללי – 4.1סעיף 

 "מוסד להשכלה גבוהה אשר אינו מוסמך להעניק תארי דוקטור אינו רשאי להעניק תואר דוקטור לשם כבוד".



 24 

 אכיפה

 יישום החלטת המל"ג בנושא הניהול האקדמי

 מזכיר המל"ג אחראי להציג בפני המל"ג בתחילת כל שנת לימודים אקדמית את אופן יישום 

 שא הניהול האקדמי ולהצביע על החריגות בנושא זה.ההחלטות בנו

 

 מרכיב האכיפה

 הוק בחריגות של כלל המוסדות להשכלה גבוהה -תוקם ועדה אשר יהא לה מנדט לדון אד

 מהחלטות המל"ג בנושא הניהול האקדמי ולהמליץ למל"ג על דרכי טיפול.

 

סיטאות (מתוקצבים ושאינם מתוקצבים) תיקון ההנחיות התאגידיות למוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניבר

 65) 500החלטת מועצה מס' ( –) 1999(משנת 

בעקבות בקשת הקריה האקדמית אונו (ע"ר) לתיקון החלטת ות"ת ומל"ג בעניין הארכת ההכרה הזמנית של 

תיקון להנחיות ולאשר  25.5.11, מחליטה מל"ג לאמץ את המלצת ות"ת מיום 11.1.2011המוסד מיום 

 1999ות למוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות (מתוקצבים ושאינם מתוקצבים) מדצמבר דייהתאג

 , כמפורט להלן:באסיפה הכלליתהחברים בעניין משך כהונת מייסדי העמותה 

 :לתקנון המצוי) 5(תיקון סעיף  כהונת מייסדי העמותה באסיפה הכלליתתקופת  א.

קופות הכהונה של חברי האסיפה הכללית, עמותה תוכל לקבוע על אף האמור בהנחיות בנוגע למספר ת ב.

באסיפה הכללית, החברים במסגרת תקנונה, כי הוועד המנהל יוכל להאריך את תקופות הכהונה של מייסדיה 

בהתאם לתנאים ולתקופה של שלוש שנים בכל פעם, ללא מגבלה של מספר התקופות, בכפוף לתיקון תקנונה 

 :0F1שלהלן

 מכלל החברים; 20%באסיפה הכללית לא יעלה על החברים יסדים שיעור המי . 1
שיעור הייצוג במוסדות המנהלים (לרבות אסיפה כללית וועד מנהל) של העמותה, של סה"כ נציגי "גורמי  .2

 \;40%הפנים", "גורמי החוץ", והמייסדים לא יעלה על 

בר תקופות כהונה בכל הנוגע לחברותם בוועד בדהאמורות בהנחיות יובהר, כי על המייסדים תחולנה המגבלות  .3

 המנהל של המוסד; 
 הקוורום הנדרש לקבלת החלטות האסיפה הכללית יהיה לפחות מחצית נציגי הציבור המכהנים; .4 

של אחת לפחות ככל שייקבע כי המייסדים הם בין מורשי חתימה בעמותה, תותנה הרשאה זו בחתימה נוספת  .5 

 ינו מבין המייסדים);נושא משרה בעמותה (שא
 יו"ר האסיפה הכללית, יו"ר הוועד המנהל, וחברי ועדת הביקורת, לא יהיו מקרב המייסדים;  .6 

לא יהיו חברים במוסדות המנהלים של המוסד ולא יועסקו במוסד כנושאי משרה, קרובי משפחה של  .7 

היתר מיוחד להעסקת קרובי . על אף האמור, תהיה רשאית ועדת הביקורת של המוסד ליתן 1F2המייסדים

משפחה של המייסדים, אם שוכנעה, כי למועמד נתונים המצביעים על כשירות מיוחדת בהשוואה ליתר 

. ועדת הביקורת תוודא כי הליך קבלת העובד היה 2F3המועמדים וכי העסקה כאמור לא תפגע בטוהר המידות

                                                      
 . החלטה זו תתקבל לתקופת ניסיון בת שנתיים שלאחריה תוכל להבחן על ידי הצוות המקצועי, במידת הצורך    1

 א. המייסדים עצמם יוכלו לעסוק במוסד כנושאי משרה.     2

אח, -אח, בת-בן זוג, לרבות ידוע בציבור, הורה, הורה של הורה, בן, בת, אח, אחות,  גיס, גיסה, דוד, דודה, בן -"קרוב משפחה" לעניין זה הוא   ב.

לרבות קרבת משפחה שנוצרה עקב אימוץ או קרבת משפחה חורגת אחות, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, -אחות, בת-בן

 .2005 -(ההגדרה תעודכן בהתאם להגדרה בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), התשס"ה
 

דים אשר היו למשרה; במסגרת החלטתה, תשקול ועדת הביקורת בין היתר, את דרגת קירבת המשפחה; הליך קבלת העובד לעבודה; מספר המועמ  3

תקופת ההעסקה המבוקשת; חיוניות המשרה והצורך   רמת המשרה; מקום גיאוגרפי של המשרה; מספר קרובי המשפחה המועסקים במוסד;
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שרו את תקינות ההליך הפומבי והנימוקים שוויוני ותחרותי. ראש המוסד והיועץ המשפטי יאשקוף, פומבי, 

 לבחירה. 
 

 הוראת מעבר:

עמותה שבתקנונה קבוע זה מכבר, כי מייסדיה רשאים לכהן באסיפה הכללית ללא מגבלה על מספר תקופות 

הכהונה, תתקן את תקנונה בהתאם להחלטה זו לאלתר. מכל מקום, לא תוענק הכרה שאינה מוגבלת בזמן 

 ה כבר), לעמותה שתקנונה לא ימצא עומד בהחלטה זו באופן מלא.(במידה וזו לא הוענק
 

בנושא  הניהול האקדמי של  מוסדות  4.11.2003המלצת הוועדה לפיקוח ואכיפה: עדכון החלטת מל"ג מיום 

 .27.4.10החלטת המועצה מישיבה מיום  –להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות 

אמץ את המלצת ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה ולעדכן את סעיף , החליטה המל"ג ל27.4.2010בישיבתה ביום 

בנושא "הניהול האקדמי של מוסדות להשכלה גבוהה שאינם  4.11.2003.ה. בהחלטתה מיום 2

 אוניברסיטאות", כדלקמן:

ראש המוסד/הנשיא יכהן בתפקידו על בסיס קדנציאלי. מספר הקדנציות לא יעלה על שלוש, והתקופה  . 1

שנה. במסגרת זו, מספר הקדנציות ותקופת  12פה של כהונת ראש מוסד/נשיא לא תעלה על המצטברת הרצו

 הכהונה המרבית ייקבעו ע"י המוסד ויהיו חלק מתקנון המוסד.

לעיל, תחול על כל המוסדות להשכלה גבוהה ובכללן גם על   1עדכון החלטת המל"ג, כפי שמופיעה בסעיף  . 2

 האוניברסיטאות.

לפיקוח ואכיפה תביא בפני המל"ג הצעה להוראת מעבר לעניין נשיאי האוניברסיטאות  ועדת המשנה . 3

 המכהנים.

 , על תיקוניה, (כולל תיקון זה) תעוגן במסגרת כללי המל"ג.4.11.2003החלטת המל"ג מיום  . 4
 

תם א' להחלטת המועצה להשכלה גבוהה לנושא הניהול האקדמי בדבר דרג2עמידת המכללות לחינוך בסעיף 

 14.6.11החלטת המועצה להשכלה גבוהה מיום  –של ראשי המכללות 

 ומחליטה כלהלן:  24.5.11המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת הוועדה לפיקוח ואכיפה מיום 

 מרצה דרגת בעלי יוכלו שבה ) 2016ההחלטה כלומר עד יוני  (מיום שנים חמש עד של מעבר תקופת לאפשר
 ראש המכללה תגייס השנים חמש שבתום ובלבד לחינוך, מכללה בראש לעמוד וראהבכיר מתחום החינוך/הה

 .פרופסור בדרגת מוסד

 

תיקון ההנחיות התאגידיות למוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות (מתוקצבים ושאינם 

 :14.6.11החלטת המועצה מיום  –) 1999מתוקצבים) (משנת 

ר) לתיקון החלטת ות"ת ומל"ג בעניין הארכת ההכרה הזמנית של בעקבות בקשת הקריה האקדמית אונו (ע"

תיקון להנחיות ולאשר  25.5.11, מחליטה מל"ג לאמץ את המלצת ות"ת מיום 11.1.2011המוסד מיום 

 1999דיות למוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות (מתוקצבים ושאינם מתוקצבים) מדצמבר יהתאג

 , כמפורט להלן:באסיפה הכלליתהחברים עמותה בעניין משך כהונת מייסדי ה

 :לתקנון המצוי) 5(תיקון סעיף  כהונת מייסדי העמותה באסיפה הכלליתתקופת 

על אף האמור בהנחיות בנוגע למספר תקופות הכהונה של חברי האסיפה הכללית, עמותה תוכל לקבוע 

באסיפה הכללית, החברים ל מייסדיה במסגרת תקנונה, כי הוועד המנהל יוכל להאריך את תקופות הכהונה ש

                                                                                                                                                                           
ידי אדם מסוים; מצב התעסוקה במקום בו מתבקשת ההעסקה; והאפשרות למנוע את יחסי הכפיפות, קשרי העבודה -באיוש המשרה בדחיפות ועל

   ד העניינים בין קרובי המשפחה מבלי לרוקן מתוכן את משרותיהם.וניגו
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בהתאם לתנאים ולתקופה של שלוש שנים בכל פעם, ללא מגבלה של מספר התקופות, בכפוף לתיקון תקנונה 

 :3F4שלהלן

 מכלל החברים; 20%באסיפה הכללית לא יעלה על החברים שיעור המייסדים  .1
העמותה, של סה"כ נציגי "גורמי שיעור הייצוג במוסדות המנהלים (לרבות אסיפה כללית וועד מנהל) של  .2

 ;40%הפנים", "גורמי החוץ", והמייסדים לא יעלה על 
בדבר תקופות כהונה בכל הנוגע לחברותם בוועד האמורות בהנחיות יובהר, כי על המייסדים תחולנה המגבלות  .3

 המנהל של המוסד; 
 בור המכהנים;הקוורום הנדרש לקבלת החלטות האסיפה הכללית יהיה לפחות מחצית נציגי הצי .4
של אחת לפחות ככל שייקבע כי המייסדים הם בין מורשי חתימה בעמותה, תותנה הרשאה זו בחתימה נוספת  .5

 נושא משרה בעמותה (שאינו מבין המייסדים);
 המייסדים;  יו"ר האסיפה הכללית, יו"ר הוועד המנהל, וחברי ועדת הביקורת, לא יהיו מקרב  .6
של המוסד ולא יועסקו במוסד כנושאי משרה, קרובי משפחה של  לא יהיו חברים במוסדות המנהלים .7

 המייסדים

על אף האמור, תהיה רשאית ועדת הביקורת של המוסד ליתן היתר מיוחד להעסקת קרובי משפחה של  .8

המייסדים, אם שוכנעה, כי למועמד נתונים המצביעים על כשירות מיוחדת בהשוואה ליתר המועמדים וכי 

שקוף, . ועדת הביקורת תוודא כי הליך קבלת העובד היה פומבי, 4F5ע בטוהר המידותהעסקה כאמור לא תפג

 שוויוני ותחרותי. ראש המוסד והיועץ המשפטי יאשרו את תקינות ההליך הפומבי והנימוקים לבחירה. 
 

 הוראת מעבר:

תקופות  עמותה שבתקנונה קבוע זה מכבר, כי מייסדיה רשאים לכהן באסיפה הכללית ללא מגבלה על מספר

הכהונה, תתקן את תקנונה בהתאם להחלטה זו לאלתר. מכל מקום, לא תוענק הכרה שאינה מוגבלת בזמן 

 (במידה וזו לא הוענקה כבר), לעמותה שתקנונה לא ימצא עומד בהחלטה זו באופן מלא.

 
 

                                                      
 החלטה זו תתקבל לתקופת ניסיון בת שנתיים שלאחריה תוכל להבחן על ידי הצוות המקצועי, במידת הצורך.     4

ר המועמדים אשר היו למשרה; במסגרת החלטתה, תשקול ועדת הביקורת בין היתר, את דרגת קירבת המשפחה; הליך קבלת העובד לעבודה; מספ  5

תקופת ההעסקה המבוקשת; חיוניות המשרה והצורך   רמת המשרה; מקום גיאוגרפי של המשרה; מספר קרובי המשפחה המועסקים במוסד;

ה ידי אדם מסוים; מצב התעסוקה במקום בו מתבקשת ההעסקה; והאפשרות למנוע את יחסי הכפיפות, קשרי העבוד-באיוש המשרה בדחיפות ועל

   וניגוד העניינים בין קרובי המשפחה מבלי לרוקן מתוכן את משרותיהם.
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 .מאגר ועדות בודקות

. לאחר 2006ר הוועדות הבודקות הקיים במזכירות המל"ג מאז סוף שנת מליאת המל"ג קיבלה לידיה את מאג

עיון במאגר, ביקשו חברי המל"ג לרענן את המאגר הקיים תוך שימוש בחתכים נוספים כגון: שטחי התמחות 

 מפורטים של המועמדים לכהן כחברים בוועדות, מעמד אקדמי במוסד, חברות ומעמד בוועדות קודמות. 

 

 סוכם:

ת דרך יישום ההצעות שהועלו על ידי חברי המל"ג בישיבת הצוות של מזכירות המל"ג. ההמלצות לבחון א

 שיגובשו יובאו לידיעת המל"ג.

 

החלטת מועצה מישיבה מס'   –הצעה לתחומים (רשימה חלקית) בהם מומלץ להקים ועדות בדיקה תחומיות 

 22.2.11מיום  61) 496(

השכלה גבוהה ברשימת התחומים שהוצעה על ידי סיו"ר המל"ג דנה המועצה ל 22.2.11בישיבתה ביום 

 והחליטה בשלב זה, לאשר הקמתן ואיושן של ועדות בתחומים שהוצגו. 

 ).1(נספח מספר 
 

  22.2.11) מיום  61(  496מס'  המועצהישיבת  -ועדות תחומיות 

מיות אשר יסייעו בייעול קיבלה המועצה להשכלה גבוהה החלטה להקים  וועדות תחו 2011ינואר  11ביום 

תהליכי בדיקת בקשות לפתיחת תכניות לימודים חדשות, בקשות להקמת מוסדות חדשים ובקשות למתן 

 הסמכה לתכניות קיימות.

עוד קיבלה המועצה החלטה לאמץ את העקרונות שהובאו בפניה בקשר לנוהל תהליך חדש לבדיקת בקשות 

 דשים / מתן הכרה והסמכה.לפתיחת תוכניות לימודים חדשות / מוסדות ח

 פירוט התהליך

 הקמת וועדות תחומיות וצוותי בדיקה: א. 

 ועדות תחומיות . 1א.

 הוועדות התחומיות יוקמו ע"י המל"ג על פי תחומים מוגדרים אשר יובאו בפניה . 

  תקופת כהונה .א. 1א.

שנים  3וי בעד שנים. ניתן יהיה להאריך את תקופת המינ 3חברי הוועדות יתמנו לתקופה של 

 נוספות, כאשר החלפת החברים תהיה, עד כמה שניתן, בהדרגה כדי להבטיח רצף טיפול. 

 הרכב   .ב.1א.

חברים וביניהם יו"ר וממלא מקום, זאת כדי להבטיח קיום  10עד  8הוועדות תהיינה בנות  .1

לתכניות ישיבות שוטפות ומגוון דעות וכדי לאפשר טיפול במספר רב של תוכניות ובקשות 

 חדשות במקביל. לכל ועדה תחומית ימונה מרכז מהאגף האקדמי. 

הרכב הוועדות התחומיות , כולל יו"ר ומ"מ, יוצע למל"ג לאישור על ידי סגן יו"ר מל"ג והאגף  .2 

האקדמי, לאחר תהליך של איתור החברים. ההרכב הראשון של הוועדות התחומיות יובא 

 נית החומש האקדמית. לאישור המל"ג במקביל לאישור תכ

 בכל מקרה של הוספת חבר או החלפת חבר בוועדות התחומיות יובא הדבר לאישור המל"ג. .3 

הוועדות התחומיות תקבלנה לידיהן את כל ההחלטות הרלוונטיות שהתקבלו במל"ג, בתחומן  .4 

 וכן את דוחות האיכות הרלוונטיים.
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 סדרי נוהל  .ג. 1א.

 4סה לפחות אחת לחודש. הקוורום המינימאלי לכינוס הוועדה יהיה הוועדות התחומיות תתכנ

 חברים, וביניהם היו"ר או ממלא מקומו. 

 צוותי בדיקה ( מתוך הוועדות התחומיות)  .  2א.

על מנת לבצע את עבודתה, לאחר שתובא בפניה בקשה, תמנה הוועדה התחומית צוות בדיקה מבין  .1

חברים וביניהם היו"ר או ממלא מקומו או מי מטעמו, הרלוונטים  4חבריה, בהמלצת היו"ר, שיכלול 

 לתחום הבקשה. 

 הצוותים יורכבו כך, שייצגו, ככל שניתן, את מגוון המוסדות. .2

 במידת הצורך ימליץ היו"ר על חבר חיצוני לסיוע והדבר יובא לאישור הוועדה. .3

 תהליך הבדיקה  . ב

לשם פתיחת תכניות לימודים חדשות ולפתיחת מוסדות חדשים, כדי לבצע את תהליכי הבדיקות הנחוצים 

חודשים וכדי לבצע בדיקות להסמכה קבועה או זמנית כך שיסתיימו לפחות שישה  12  -בפרק זמן שיפחת מ

חודשים לפני סיום מחזור לימודים ראשון, תוך הסתייעות בוועדות התחומיות כפי שאושרו ע"י המל"ג, מובא 

 על העקרונות שאושרו ע"י מל"ג כאמור : התהליך הבא המבוסס

 רישום בקשה  . 1ב.     

מקבלת   5F6תהליך רישום בקשה שתגיע למל"ג תתבצע ע"י האגף האקדמי של מל"ג, בתוך חודש אחד 

 הבקשה על פי נהלי מל"ג.  
, בקשה שלא תימצא מלאה, בהתאם להנחיות מל"ג ועל פי התכנון הרב שנתי שאושר למוסד, על פי העניין

תוחזר למבקש עם ריכוז של כל ההערות הרלוונטיות. הטיפול בבקשה יחל ברגע שיתקבל כל החומר הנדרש 

 על פי הנחיות והחלטות מל"ג וות"ת, דהיינו לאחר שהבקשה תירשם.   

  העברת הבקשה לוועדות התחומיות . 2ב.

ת, (יועבר עדכון בכתב הבקשות יועברו בתוך חודש מיום הרישום במל"ג  לוועדה התחומית הרלוונטי

לוועדת המשנה על העברת התכניות). במידה ותהיינה אי בהירויות לגבי הוועדה התחומית הרלוונטית 

המתאימה לבדיקת בקשה, יועבר הנושא להחלטת ועדת המשנה. במקרים חריגים בתחומים בהם לא יוכלו 

להקים ועדות מקצועיות אד הוק  הוועדות התחומיות לתת מענה, תוכל המל"ג, בהמלצת  וועדת המשנה ,

 לאותו נושא  ויחולו עליהן הכללים של הוועדות התחומיות לעניין סדרי עבודתן. 

 עבודת הוועדות התחומיות .3ב.

חודשים  4הוועדה התחומית (באמצעות צוותי הבדיקה שיוקמו על ידן) תידרש להגיש המלצתה בתוך  .1

חודשים לעניין בקשות לפתיחת תכניות חדשות או  3בתוך לעניין בקשות להיתר של מוסדות חדשים או 

להסמכה, במוסדות קיימים. אם יהיה צורך בהארכה, הבקשה להארכה תוגש לוועדת המשנה אשר 

חודשים נוספים. כל הארכה כזו תדווח למל"ג. (על פי החוק מחוייבת המל"ג  2תוכל לתת הארכה של עד 

 חודש). 12להשיב על בקשה לפתיחת מוסדות בתוך 
-אם מגיש הבקשה לא ייענה לבקשות ולשאלות  הוועדה התחומית בתוך לוחות הזמנים אשר נקבעו על .2

ידה, ואשר יאפשרו לה לסיים את עבודתה במסגרת הזמן כמפורט לעיל, יוחזר החומר למגיש הבקשה 

 חודשים. בבקשה יסתיים. מגיש הבקשה לא יוכל להגיש את הבקשה מחדש אלא בעבור שישה  והטיפול

הוועדות התחומיות ימנעו מתהליך ממושך של שינוי התכנית המבוקשת ובנייתה מחדש, ויתייחסו  .3

לחומר שהוגש כפי שהוא. הועדות התחומיות יקיימו עד שני דיונים עם מגיש הבקשה לעניין שינויים 

בהרכב  והתאמות בתכנית המוגשת.  הוועדות התחומיות יקיימו ביקור אחד אצל מגיש הבקשה,

שיוחלט על ידן.  המטרה בפגישה ובביקור היא כדי לזרז את התהליך וכדי לעמוד על טיבה של הבקשה 

ועל היכולות של מגיש הבקשה. הוועדות תעברנה את הערותיהן למוסד פעם אחת. אם המוסד ירצה הוא 

                                                      
 תהליך הבדיקה הראשונית לגבי מוסדות חדשים ייתכן ויימשך עד חודש וחצי. 6
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ע"י הוועדה  יוכל לתקן את  הבקשה תוך יישום ההערות שניתנו בתוך פרק הזמן שהוקצב לו לשם כך

 התחומית.
 

המלצת הוועדה התחומית תובא לאחר השלמת עבודתה, לדיון בפני ועדת המשנה, אשר תבצע את  .4

בדיקותיה על פי החלטתה, ובפני המל"ג. במקרה של החלטה שלילית תינתן למוסד המבקש  אפשרות 

עניין על פי הצורך לערער פעם אחת תוך חודש מיום קבלת ההחלטה אל ועדת המשנה אשר תביא את ה

 לבדיקת הוועדה התחומית ולהחלטת מל"ג.  המוסד יקבל תשובה מהמל"ג על פנייתו. 
 תהליכי בדיקה פנימיים . 4ב.

יקוצרו תהליכי הבדיקה הפנימית של אגפי ות"ת. תהליך למתן חוו"ד משפטית/תקציבית/שכר ותנאי 

להיתר או הכרה במוסד, לא תעלה על  שבועות ובקשר 6העסקה, בקשר לתכנית לימודים, לא יעלה על 

. הבדיקה התקציבית ובדיקת שכר ותנאי העסקה תתבצע פעם אחת בלבד לאחר  סיום הבדיקה 6F7חודשיים

של הוועדה התחומית. לגבי תכניות חדשות של מוסדות מתוקצבים תמציא ות"ת למוסדות בראשית 

להגשה בחומש. תוכנית מאושרת  החומש רשימת תוכניות מאושרות לכל מוסד ע"פ תוכניות שאושרו

תידרש לאישור ות"ת רק לצורך אישור הפרסום והרישום ולא לתהליכים אחרים הקשורים בה. המלצות 

 אגפי ות"ת יועברו למליאת ות"ת בתוך חודש. המלצת ות"ת תועבר למל"ג בתוך חודש. 

 נושאים מנחים לבדיקה  .5ב.

ומיות ולצוותים כדי להוות כלי עזר לבדיקת התכניות. מצ"ב טיוטת רשימת נושאים מנחים לוועדות התח

 ).2(נספח מספר *

 הנחיות להגשת תכניות . 6ב.

מל"ג תרענן בהקדם את ההנחיות הכתובות של נוהל הגשת בקשות ותדאג שהן יופיעו באתר האינטרנט של 

כתב והן  בדרך המל"ג, לרבות כל הטפסים. ההנחיות יהיו מפורטות ובהירות. הגשת החומר תיעשה  הן ב

 אלקטרונית ובמייל . 
 מעקב אחר פרטי בקשה . 7ב.

מל"ג תפעל לעדכון פרטי כל בקשה והמצב בו היא נמצאת, באתר האינטרנט שלה , תוך מתן קוד ספציפי 

לפונה, כדי שהפונה יוכל לבדוק את המצב בו נמצאת בקשתו בכל שלב. המזכירות האקדמית תדאג 

ל"ג סדנת הסבר והדרכה להגשת תכניות. אחריות הביצוע הנ"ל היא של האגף לעידכון. מידי שנה תערוך מ

 האקדמי של מל"ג.
 הגשת בקשות חוזרות . 8ב.

 6מוסד שבקשתו לפתיחת תכנית לימודים נדחתה , יוכל להגיש בקשה חדשה לתכנית  דומה , רק לאחר  

וסד להשכלה גבוהה נדחתה, חודשים ממועד קבלת ההחלטה על הדחיה.  מוסד שבקשתו להיתר לפתיחת מ

 יוכל להגיש בקשה חדשה רק לאחר שנה ממועד קבלת החלטת הדחיה. 

 דיווח ג. 

 הוועדות התחומיות ימסרו דיווח תקופתי מרוכז על פעילותן לוועדות המשנה הרלוונטיות פעם בחצי שנה. 

 
 

ידי סיו"ר המל"ג  דנה המועצה להשכלה גבוהה ברשימת התחומים שהוצעה על 22.2.11בישיבתה ביום 

 והחליטה (*) בשלב זה, לאשר הקמתן ואיושן של ועדות בתחומים שהוצגו.

 
 

 1.2.11החלטת המועצה מיום  – נוהל לתקופת מעבר

                                                      
 חודשים 6היתר לפתיחת מוסד/הכרה במוסד, עלול לדרוש זמן ממושך יותר כתלות במורכבות המשפטית, אך לא יימשך מעבר ל  7
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 כלהלן:שבנדון והחליטה (*) דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא 01.02.11בישיבתה ביום 

ות מקצועיות ו/או סוקרים  שאושרו עד להקמתן של הוועדות התחומיות ניתן יהיה להשתמש בוועד .1

 בעבר במל"ג מבלי להזדקק לאישור מחודש של המועצה. 

 תכנית חדשה שתוגש למל"ג תופנה ישירות ע"י ועדות המשנה לוועדה מקצועית קיימת.  .2

מזכירות המל"ג תוכל להמליץ לוועדת המשנה על הרכבי ועדות מקצועיות מתוך הוועדות הקיימות ו/או  .3

 י להזדקק לאישור מחודש  של  המל"ג.הסוקרים  מבל
לגבי ועדות שתורכבנה מחברים חדשים (שלא אושרו בעבר על ידי המל"ג)  ההרכב יובא לאישור מל"ג,  .4

 כפי שהיה מקובל עד כה.

 

נוהל זה יהיה בתוקף עד להקמתן של הוועדות התחומיות, עדכון הנחיות להגשת תכניות לימודים חדשות 

ולא יאוחר מיום  11.1.2011חיות אלה, בהתאם להחלטת מל"ג בנושא זה מיום וקיום הסדנה להבהרת הנ

1.10.2011. 

 

 26.7.11החלטת המועצה מיום  – אישור הרכבי ועדות תחומיות

 בנושא שבנדון והחליטה כלהלן:דנה המועצה להשכלה גבוהה  26.07.2011בישיבתה ביום 

 עדות התחומיותהמועצה מסמיכה את סיו"ר המל"ג להקים ולאייש את הו .1
 לקראת השלב הסופי תועברנה הרשימות השמיות של הרכבי הוועדות הללו להערות חברי המל"ג. .2
 הרכבי הוועדות התחומיות יובאו לדיון בישיבת המל"ג הראשונה לשנת הלימודים תשע"ב. .3
 

צה מיום החלטת מוע  –) הפעלת ועדות תחומיות - 1.2.11הארכת נוהל תקופת מעבר, (החלטת המל"ג מיום 

10.1.12. 

הארכת נוהל תקופת מעבר, (החלטת המל"ג מיום בנושא  10.1.12המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום 

להאריך את נוהל המעבר כפי שאושר בישיבת המועצה מיום  מחליטה והיא  הפעלת ועדות תחומיות) - 1.2.11

 .1.6.2012עד  1.2.11

 

 והה על החלטות ועדות המשנה הקבועות של מל"ג ועל החלטות נוהל ערעורים של המוסדות להשכלה גב

 31.1.12החלטת המועצה מיום  – המל"ג
 את הנוהל להסדרת הליך הערעורים של המוסדות  אימצה המועצה להשכלה גבוהה 31.1.12בישיבתה ביום 

 להשכלה גבוהה על החלטות ועדות המשנה הקבועות של המועצה ועל החלטות המועצה, כלהלן:
האגף האקדמי של המל"ג יודיע למוסד על המועד בו יתקיים דיון בעניינו בוועדת המשנה הרלוונטית  .1

 ובמל"ג.
סדר היום של וועדות המשנה של המל"ג ושל מליאת המל"ג, יפורסמו באתר האינטרנט של המל"ג לפני   .2

 הדיון.

 למוסד על פי בקשתו. החלטות רלוונטיות של ועדת המשנה (המהוות המלצה למליאת מל"ג) תימסרנה .3

מוסד המעוניין לערער על החלטת ועדת המשנה יוכל לעשות זאת תוך שבועיים ימים מיום שקיבלה  .4

 הוועדה את החלטתה.

 החלטות מליאת המל"ג תועברנה למוסד תוך פרק זמן סביר. (כשבועיים מיום קבלתן). .5
 נושא מסוים פעם אחת בלבד. המוסד יוכל לערער על החלטת המל"ג או ועדת המשנה, ובלבד שערער ב .6
מוסד המעוניין לערער על החלטת המל"ג יוכל לעשות ובלבד שלא ערער באותו עניין על החלטת ועדת  .7

 המשנה. הערעור יוגש בכתב תוך שבועיים מיום קבלת החלטת המל"ג.
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בקשת המוסד לערער על החלטת ועדת המשנה או המל"ג תועבר על ידו לממונה הרלוונטי באגף  .8

 מי, או לסמנכ"ל לעניינים אקדמיים.האקד
 .*בקשת הערעור תובא לדיון בוועדת המשנה הרלוונטית .9

ועדת המשנה תשמע את טענות הערעור של המוסד באשר להחלטתה ו/או להחלטת המל"ג, בכתב או  .10

בע"פ, לפי שיקול דעתה. המלצת וועדת המשנה תועבר לדיון במל"ג בישיבתה העוקבת. תשובת המל"ג 

 ) . ** ר של המוסד, תימסר למוסד תוך פרק זמן סביר (כשבועיים מיום קבלת ההחלטהעל הערעו
האגף האקדמי יעדכן את המוסד בקשר להתקדמות הטיפול בפנייתו ויוודא שהפונה יקבל תשובה  .11

 במועדים כפי שנקבעו בנוהל זה.
 פעם אחת בלבד.  המוסד יהיה רשאי לערער על ההחלטה בנושא מסוים בעניינו  .12

 

 
_________________________________________________________ 

 *   בנסיבות חריגות בלבד יהיה רשאי סגן יו"ר המל"ג לאשר למוסד להשמיע את טענותיו בפני מליאת המועצה.

 ** בתקופת הפגרה עשוי זמן מתן התשובה להתארך למעבר לזמן זה, אך התקופה לא תעלה על שלושה חודשים.
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 תהליך הטיפול בתוכניות לימודים חדשות/מוסדות
 חדשים
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 תהליך הטיפול בתוכניות לימודים חדשות/מוסדות חדשים

תהליך הטיפול בפתיחת תכניות חדשות. בישיבה דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא  11.1.11בישיבתה ביום 

חר דיון בעיקרי התכנית ,החליטה זו הוצג  בפני חברי המל"ג מסמך המתאר תכנית ליישום הנוהל החדש. לא

בקשה לפתיחת תכנית  לכל Ad-Hoc מקצועיות ועדותמעבודה באמצעות  לעבורהמועצה להשכלה גבוהה 

 . Standing Committees -)מוגבל לזמן" (קבועות תחומיות" לועדות לימודים חדשה,

 

 11.1.11החלטת המועצה מיום  –תהליך הטיפול בפתיחת תכניות חדשות 

תהליך דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא ) , 1134/11ובהמשך להחלטתה הקודמת ( 11.1.11תה ביום בישיב

 הטיפול בפתיחת תכניות חדשות. לאחר דיון בעיקרי התכנית ,החליטה המועצה להשכלה גבוהה כלהלן:
 לאשר באופן עקרוני את עיקרי  הצעת התכנית ליישום הנוהל החדש לטיפול בתכניות חדשות. .1

נוסח מפורט וסופי של הנוהל החדש לטיפול בתכניות חדשות,  יובא לאישור המל"ג באחת מישיבותיה  .2

 הקרובות.
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 בדיקת תוכניות לימודים של מוסדות להשכלה גבוהה 
 

שאינם אוניברסיטאות לקראת הסמכה 



 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

נוהל להוספת מסלול התמחות/מגמה/חטיבה לתוכנית 
מודים קיימת במוסד להשכלה גבוהה  לי
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 -הצעת נוהל להוספת מסלול התמחות/מגמה/חטיבה לתוכנית לימודים קיימת במוסד להשכלה גבוהה  

 23.3.11החלטת המועצה מיום  

 . הגדרת מסלול/אשכול/התמחות/חטיבה/מוקד:1

   התוכנית הקיימת ולא מסלול בתוך תוכנית לימודים אקדמית הינו התמקדות בתוכן אקדמי הלקוח מתוך

 .הוספת תוכן אקדמי חדש לתוכנית
   יצירת מספר מסלולים בתוך תוכנית אקדמית משמעה פירוק חלק מהתכנים האקדמיים עבור קבוצת

  ת.לומדים מצומצמ
   יש להתחשב בכך שגם בעת יצירת מסלולים בתוך תוכנית אקדמית יש לשמר 'ליבה אקדמית' של תוכן

 .תוכנית המקוריתהמשותף לכל המסלולים ב
  יש לשמר את תנאי הקבלה ותהליך המיון של התוכנית המקורית גם למסלולים הנפרדים 
 .הנושא רלוונטי עבור תוכניות לימודים שלא חלה עליהן החלטת מל"ג בנוגע לאוטונומיה 

 הנוהל: . 2
מית קיימת, שלא אישור על פרסום פתיחת מסלול התמחות/מגמה/חטיבה/אשכול/מוקד חדשים בתוכנית אקד א.

יצוינו בתעודת הגמר (להלן: מסלול), טעונה פנייה מראש של המוסד הנוגע בדבר למל"ג לפחות ארבעה 

 חודשים לפני פרסום המסלול ולפחות תשעה חודשים לפני המועד המתוכנן לפתיחת ההרשמה למסלול.

ייה תכלול את התוכנית הקיימת פנייה של מוסד על פתיחת מסלול תופנה לוועדת המשנה הנוגעת בדבר. הפנ ב.

 כפי שאושרה על ידי המל"ג ואת התוכנית המיועדת למסלול תוך ציון השינויים מהתוכנית הקיימת. 

וועדת המשנה תחליט האם יש מקום להעביר את המסלול החדש לבדיקת מומחה או מומחים במקרה שיש  ג.

 שינוי משמעותי בתוכנית הקיימת כפי שאושרה על ידי המל"ג.

הודעה על החלטת ועדת המשנה (אישור המסלול או העברת ההחלטה לבדיקת מומחים), תועבר למוסד תוך  ד.

 חודשיים מיום קבלת הבקשה.

 המוסד לא יפתח את התוכנית עד לקבלת החלטה בנושא במל"ג. ה.

 חודשיים מיום פרסומו. –תחולתו של נוהל זה  ו.

 ת להשכלה גבוהה, וכן יפורסם בצורה הולמת באתר המל"ג.דיווח על הנוהל החדש יישלח לכל המוסדו ז.
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  14.6.11מתוך החלטת המועצה להשכלה גבוהה מיום   - תחומי-רב .B.A"בוגר" תואר הכיתוב על גבי תעודת 

אימצה את המלצת וועדת המשנה לפיקוח ואכיפה  בנושא, 14.6.2011המועצה להשכלה גבוהה בישיבתה מיום.

) בתואר רב .B.Aומחליטה לבחון בשנית את הנושא העקרוני של כיתוב בתעודת "בוגר" ( 24.5.2011מיום 

תחומי בתכנית בה נסמכו כל הלימודים על פקולטה אחת בלבד. בחינת הנושא תיעשה בסיוע מומחים, 

 שע"ב. שהמלצתם תובא בפני מל"ג בתחילת שנה"ל ת
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 שינויי נוסח –המנגנון להערכת תחומי לימוד ייחודיים 

 14.11.10המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה, להערכת איכות והבטחתה מיום 

 בנוהל הערכה של תחומי לימוד ייחודיים. 11-ו 8, 5ומחליטה לערוך שינויים בסעיפים 
 מתוקן:להלן הנוסח ה

 נוהל הערכה של תחומי לימוד ייחודיים שיופעל ע"י המוסדות עצמם 

 הגדרה:

משני מוסדות בארץ. תחום  לא יותרכתחום לימודים המתקיים ב "תחום ייחודי"לטובת הדיון בנושא הוגדר 

 כזה לא יעבור הערכת איכות במסגרת הרגילה של המערכת המל"גית להערכת איכות, כי אם יתבצע באחריות

 המוסדות בהם מתקיים התחום, ובהתאם למנגנון שנקבע להלן.

 עקרונות עליהם יושתת המנגנון להערכת תחומי לימוד ייחודיים ע"י המוסדות:

 המוסדות יודיעו למל"ג מבעוד מועד מתי בכוונתם להעריך את התחומים הייחודיים (תכנית רב שנתית). .1

 ו המוסדות להערכה משותפת של התחום באמצעות ועדה אחת.במידה שהתחום מתקיים בשני מוסדות, יפעל .2

התחומים הייחודיים יעברו תהליך של הערכת איכות באמצעות ועדות בינ"ל. נוהל המל"ג למניעת ניגוד  .3

עניינים יתקיים, לרבות החתמת חברי הוועדה על הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים. על כתב המינוי של 

וסד. חתימה על כתבי המינוי במקרה שבו יעברו הערכה שתי מחלקות בשני מוסדות הוועדות יחתום נשיא המ

תישקל החתמת יו"ר המל"ג. העתק כתב  –לחילופין  -שונים יכולה להיעשות במשותף ע"י שני הנשיאים או 

 המינוי החתום של הוועדה יישלח ליחידה להערכת איכות והבטחתה במל"ג.
חברים, כאשר מרביתם מחו"ל, לרבות יו"ר הוועדה. המוסדות יפעלו  3-5 –ון בעקר –הוועדות הבינ"ל ימנו  .4

לגייס לוועדות אנשי אקדמיה בכירים ממוסדות מובילים בחו"ל. מומלץ לצרף לוועדה חבר ישראלי מתחום 

 רלבנטי/משיק במוסד אחר, ובלבד שאותו מוסד אינו עובר הערכה.
צות ועל דעת מוסדות המל"ג, תישא המל"ג בהוצאות השתתפותו במידה שבחירת יו"ר הוועדה תיעשה בהתייע .5

 7F8של היו"ר בוועדה. גובה ההוצאות יתואם מראש עם הגורמים הרלבנטיים במל"ג.
קודם להערכה באמצעות ועדות בינלאומיות יעברו המחלקות תהליך של הערכה עצמית, אשר תיעשה עפ"י  .6

נחיות המל"ג לביצוע הערכה עצמית. במידה שמוסד מוצא המתכונת המל"גית המקובלת ותוך הישענות על ה

לנכון להוסיף או לשנות את ההנחיות כדי להתאימן לתחום הספציפי, הרי שהוא רשאי בהחלט לעשות זאת. 

תהליך ההערכה העצמית יסתיים בכתיבת דו"ח הערכה עצמית אשר יוגש לוועדה המעריכה הבינ"ל ויהווה את 

 ה.הבסיס להערכה שתבצע הוועד
 המוסדות יעבירו לידיעת היחידה להערכת איכות את ההנחיות שלהם לביצוע הערכה עצמית. .7
בהערכת האיכות בתחומי ההנדסה רצוי לשלב בוועדות (כיושבי ראש או כחברים) אנשי אקדמיה בהמלצת  .8

 , וזאת באמצעות היחידה להערכת איכות.ABETהארגון האמריקאי 
הערכה יוכלו להשתתף בימי ההשתלמות שעורכת היחידה להערכת איכות בנושא נציגי התחומים שעוברים  .9

 הערכה עצמית.
 בסופו של תהליך יעבירו המוסדות למל"ג את החומרים הבאים: א. דו"ח ההערכה העצמית;  .10

הדו"ח המסכם של הוועדה הבינ"ל; ג. תגובת המוסד לדו"ח הוועדה; ד. דיווח על אופן הטיפול של המוסד  

 סקנות הוועדה והמלצותיה.במ
 ממצאי הוועדה ותגובת המוסד יוצגו בפני מוסדות המל"ג. .11

                                                      
  בשנה, תוך שמירה על פיזור הוגן בין המוסדות. יו"ר ועדות 5עד  תף בעלותם שלמל"ג תשת 8
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תכנית פעולה ליישום ההמלצות המופיעות בדו"ח הכללי שהגישה הוועדה בפסיכולוגיה ומדעי 

החלטה המועצה להשכלה גבוהה מיום  –ההתנהגות שהופיעו בדוח הכללי של ועדת ההערכה בתחום  

27.4.10  

צה להשכלה גבוהה מחליטה לאמץ את תכנית הפעולה ליישום ההמלצות הכלליות המופיעות בדוח המוע

והבטחתה  ההערכה הכללי בפסיכולוגיה ומדעי ההתנהגות, שהגישה לה ועדת המשנה להערכת איכות 

 , כלהלן:2.2.10בהחלטת המל"ג מיום  4בהתאם לסעיף 

גיה ייבחן מחדש על ידי הוות"ת במסגרת הדיונים על מודל המועצה ממליצה כי נושא תקצוב תחום הפסיכולו .1

התקצוב. זאת לאור חיזוק המרכיב הניסויי בתחום והפיכתו לתואם "מדעי החיים" הלכה למעשה. כמו כן, 

ות"ת מתבקשת למצוא דרך להטמעת השינוי גם ברמה המוסדית על מנת להביא לכך שגם המחלקות יתוגמלו 

 בהתאם לשינוי. 
 מברכת את המחלקות לפסיכולוגיה על שיתוף הפעולה שהחל ביניהן. המועצה .2
המועצה מבקשת כי המחלקות יפעלו למציאת פתרונות לבעיות הפנימיות בנושאים המצויים בתחום אחריותן,  

של סגל וסטודנטים, שקיפות בפרוצדורות  "in-breeding"כגון: מבנה התכניות ותכניהן, אינפלציית ציונים, 

 מינוי והקידום של סגל ויתר הנושאים מסוג זה העולים בדוח הכללי.הגיוס, ה
המועצה מבקשת מהמוסדות לקדם ולהרחיב את המסלול הישיר לדוקטורט (בעיקר בתוכניות קליניות)  

 ) נאות כהמלצת הוועדה..Ph.D -ו MAסטודנטים (-ולשמור על יחס סגל
 מלמדים קורסי ליבה.על המכללות להקטין את מספר חברי הסגל מן החוץ ה .3
המועצה מבקשת מוות"ת לבחון במסגרת התכנית הרב שנתית תמיכה ביצירת קונסורציום של מאגרי מידע  

 דיגיטליים בין המחלקות.
מל"ג תפעל באמצעות הוועדה שהוקמה בראשותו של פרופ' אבישי הניק לפתרון הבעיות הקיימות בין ועדות  

 ד הבריאות לבין המחלקות לפסיכולוגיה.הרישוי בתחומי הפסיכולוגיה של משר
המועצה להשכלה גבוהה מחליטה לקיים דיון בנושא פתיחת תואר שני  במכללות ונושא קידום סגל במכללות  .4

 ייבחנו במסגרת הדיון הכללי בנושאים הרוחביים העולים מדוחות האיכות.
 המוסדות יתבקשו לעדכן את המל"ג בדבר יישום ההחלטות. .5

 

החלטת המועצה מיום  – ושפה וספרות ערבית תיכון-לימודי מזרחהתכניות בלהערכת  הוועדה דוחו"ת

22.3.11 

 20.3.2011המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה להערכת איכות והבטחתה מיום 

 ומחליטה כלהלן: 
ות למזרח התיכון יתקיים מפגש עם נציגי הספרי -לאור המצב החמור של הספריות בתחום של מזה"ת  .1

והמחלקות ללימודי מזרח התיכון באוניברסיטאות המקיימות לימודים בתחום זה על מנת לדון 

  בסוגיות שהעלתה ועדת ההערכה ביחס לספריות.
יתקיים מפגש עם ראשי המחלקות למזרח תיכון כדי לדון בהצעות שהעלתה ועדת ההערכה בדוח הכללי  .2

כנית "לאומית" לנושאים בתחום לימודי המזה"ת, כפי שנעשה עם שלה, כמו: בחינת האפשרות להציע ת

 לימודי אפריקה, לאומיות חלוקה של הוראת שפות של המזרח התיכון בין המוסדות ועוד. 
 להביא לידיעת יו"ר ות"ת את המלצת הוועדה בדבר יצירת מרכז מצוינות בתחום של לימודי המזה"ת. .3
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החלטת המועצה מיום  – העקרוניים שעלו מהדו"חות להערכת איכותדיווח על אופן הטיפול בנושאים 

22.3.11 

המועצה להשכלה גבוהה מבקשת לקבל באחת מישיבותיה הקרובות דיווח על אודות אופן הטיפול בנושאים 

 העקרוניים שעלו מהדו"חות להערכת איכות.

 

 .2.12.21החלטת המועצה מיום  – הערכת איכות ההוראה במוסדות להשכלה גבוהה

 הוועדה להערכת איכות המלצת את מועצה להשכלה גבוהה אימצה ה 21.2.2012ישיבתה ביום ב

 והחליטה כלהן: 20.2.12והבטחתה מיום  

ועדה ייעודית לנושא קידום איכות ההוראה באקדמיה הישראלית אשר תורכב מנציגי סטודנטים, להקים  .1

 "ת המלצות בנושא:נציגי ציבור ונציגי סגל אקדמי, ותציג למל"ג ולוות
 הערכה וקידום איכות ההוראה על ידי מל"ג, ועל ידי ות"ת.  .א
 דרכי שיפור הערכת איכות ההוראה על ידי מל"ג.  .ב

 חודשים מיום תחילת פעילותה. 3הוועדה תגיש את המלצותיה למליאת המל"ג והוות"ת תוך  .2
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 מכללות חוץ תקציביות
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החלטת המועצה להשכלה גבוהה   -הצגת  ההיבטים התכנונים והמשפטיים   -מכללות החוץ תקציביות 

 20.3.2007מיום  1) 436האחת עשרה, מס' (

 והיא מחליטה כדלהלן: 20.03.2007המועצה להשכלה גבוהה דנה בנושא בישיבתה ביום 

 ת.תקציביו-המועצה שמעה דיווח מפורט על הסוגיות התכנוניות והמשפטיות בנושא המכללות החוץ

חברי המועצה ביקשו הבהרות ומידע נוסף מאנשי הסגל המינהלי שעסקו בנושא, בעיקר באשר להיבטים 

 המשפטיים.
המועצה תמשיך בדיון בנושא בישיבתה הבאה, במגמה לא לעכב את תהליך קבלת ההחלטה. חומר נוסף 

ת הלימודים) ישלח מבעוד (תחזית סטודנטים, החלטות קודמות, רקע נוסף וסטטוס נוכחי של הבקשות ותוכניו

 מועד לחברי המועצה.
 

החלטת המועצה מס'  -המשך דיון  –המכללות החוץ תקציביות: הצגת  ההיבטים התכנונים והמשפטיים 

 17.4.2007מיום  - 2) 437(

נשיא  – נציגת ור"ה, פרופ' צבי ארד  -יו"ר ור"מ, פרופ' רבקה כרמי  -בפני המועצה הופיעו פרופ' שוש ארד 

האקדמי של המכללה  סגן נשיא לעניינים אקדמיים, המסלול  -ללה האקדמית נתניה, פרופ' צבי ספראהמכ

 למינהל.

לאחר שהמועצה שמעה את נציגי המוסדות הנ"ל,  התקיים דיון בנושא והוחלט לקיים בישיבה באה דיון 

המשנה  בועדת ו עקרוני ומקיף בסוגיה על כל היבטיה. לישיבה זו אף יובאו לדיון הנושאים שנדונ

מליאת המועצה להשכלה  למוסדות שאינם אוניברסיטאות במועצה העשירית וטרם הובאו לדיון  בפני 

 גבוהה הנוכחית.
 

 החלטת המועצה להשכלה  -תקציביות: הצגת ההיבטים התכנוניים והמשפטיים -המכללות החוץ

 8.5.2007מיום  3) 437גבוהה האחת עשרה, מס' (

-הה דנה בהיבטים התכנוניים והמשפטיים בנוגע להתנהלותה מול מכללות החוץהמועצה להשכלה גבו

 תקציביות ןהיא מחליטה כדלהלן:

תגובש הצעת החלטה שתידון קודם לכן  8.5.2007-סמך הדעות שהוצגו בדיון במועצה להשכלה גבוהה ב-על

עה ולקבלת החלטה. בפורום יו"ר ועדות המשנה של המל"ג ותוצג בפני המועצה בישיבתה הקרובה להכר

-"סטטוס נוכחי של בקשות לקבלת היתר לפתיחת מוסדות להשכלה גבוהה חוץ – 6בהתאם לכך, הדיון בסעיף 

 תקציביים", יידחה. במקביל תתקיים התייעצות משפטית.

 

 29.5.2007מיום 4) 439החלטות מועצה מס' ( -המשך דיון    –המכללות החוץ תקציביות

 :1החלטה מספר    42/ 11

-ו  ,8.5.2007 17.4.2007, 20.3.2007 בתאריכים בישיבותיה, להשכלה גבוהה מועצהעל סמך הדיונים ב

 :כדלקמן מחליטה המועצה 29.5.07

  בישראל הגבוהה ההשכלה צרכי את לבחון הוועדה לתכנון ולתקצובולהשכלה גבוהה  המועצה על .1

  ההשכלה מערכתהמדיניות כלפי  את ולקבוע , להבטיח את איכותהארוך לטווח רחבה בראיה 

 .אקדמיים תארים המקנים המוסדות כל של הגבוהה 
. ארוך לטווח והתחזיות הקיים המצב לגבי מוצקות עובדות על להתבסס חייבת זו כוללת מדיניות .2 

 אישורשל , הגבוהה ההשכלה מערכת לע הארוך לטווח השונות להשלכות, היתר בין, תתייחס המדיניות

 ושל בקשות שיוגשו בעתיד. המועצה שולחן על המונחות הבקשות
 .חודשים שישה על יעלה שלא זמן בפרק, המידה ואמות המדיניות לגיבוש ונהלים דרכים תקבע המועצה .3 
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 מסלולים בשני תפעל המועצה , זו החלטה למועד עד הוגשו שכבר הפרטניות בבקשות טיפולבכל הנוגע ל .4

 ואמות מדיניותבאופן פרטני; קיום תהליך לגיבוש  האלה בקשותה של הבדיקה המשך :במקביל

 . לעיל כנאמר ,המידה
כי ההחלטות לגבי בקשות אלה יתקבלו על יסוד מכלול הנתונים  יובהר האלה הבקשות מגישיל .5

המתייחסים לכל מוסד, ובהתחשב גם בשיקולים הנוגעים לטובת ההשכלה הגבוהה בישראל, כפי 

 קבלת מועד לאחר שתוגשנה חדשים מוסדות לפתיחת חדשות בקשותשתיקבע. שיגובשו במדיניות 

 .קבעישת למדיניות בהתאם התיבדקנ, זו החלטה

 

 2החלטה מספר     43/ 11

החלטה המועצה מסמיכה את פורום יושבי ראש ועדות המשנה להתחיל מיד בצעדים הנובעים מאישור 

 צה., ולהביא בהקדם הצעה מגובשת לאישור המוע1מספר 
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הצהרת מרצים המביעים נכונות ללמד בתוכניות 
 לימודים חדשות המוגשות ע"י מוסדות להשכלה

 אוניברסיטאות גבוהה שאינם
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גבוהה  הצהרת מרצים המביעים נכונות ללמד בתוכניות לימודים חדשות המוגשות ע"י מוסדות להשכלה 

 17.7.2007מיום  7) 442עצה מס' (החלטת מו - אוניברסיטאות שאינם

 המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות 

 הצהרת מרצים המביעים נכונות ללמד בתוכניות לימודים חדשות המוגשות ושלוחות מחו"ל בנושא 

 רת/התחייבות , והיא מאשרת את נוסחי הצהשאינם אוניברסיטאות ע"י מוסדות להשכלה גבוהה

 המרצים המוצעים, אשר משקפים את הנוסח העדכני של הנחיות מל"ג בנושא. נוסחי ההצהרות 

 יובאו לידיעת המוסדות.
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 קיום לימודים מחוץ לקמפוס במוסדות להשכלה
 

 גבוהה
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 26.7.11ם החלטת המועצה מיו –לקמפוס של המוסדות להשכלה גבוהה  לימודים אקדמיים מחוץ וםקי

יקוח ואכיפה של לפדנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצות הוועדה  26.7.2011בישיבתה שהתקיימה ביום  .1

בדבר איסור קיום לימודים  12.12.2006ן אכיפת ההחלטה של המל"ג מיום י) בעני5.7.2011המל"ג (מיום 

 אקדמיים מחוץ לקמפוס.

 2006ה משנת החלטתפיקוח ואכיפה והחליטה לפעול לאכיפת בתום הדיון אימצה המל"ג את המלצת הוועדה ל .2

לפנות לכלל המוסדות להשכלה גבוהה  -בדבר איסור קיום לימודים מחוץ לקמפוס ככתבה וכלשונה, ובתוך זה

 "ג, כאמור, ועל החובה למלא אחריה.(פעם נוספת) ולעדכן אותם על החלטת המל

מחוץ לקמפוס ללא אישור מל"ג אקדמיות יימים תוכניות המקלהשכלה גבוהה וסדות כן הוחלט לפנות  למ .3

 ולהודיע להם כי המועצה להשכלה גבוהה רואה בחומרה את היותם במצב של הפרת החלטה שלה.

להגיש , המקיימים תוכניות מחוץ לקמפוס ללא אישור מל"גהמועצה מורה לאותם מוסדות להשכלה גבוהה,  .4

קבלת אישור לקיים את התוכניות  הנדונות מחוץ לקמפוס. קשה לביום,  45למועצה להשכלה גבוהה בתוך 

מוסדות אלה יצטרכו להציג את הנימוקים המיוחדים שלדעתם מצדיקים קיום התכניות מחוץ לקמפוס. 

המוסדות להשכלה גבוהה האמורים יגישו בקשות למל"ג בהן יוכיחו כי התוכניות מחוץ לקמפוס זהות 

רמה אקדמית זהה (מבחינת תנאי קבלה, תכנים, סגל, תשתיות ודרישות לתוכניות בקמפוס ועומדות על 

לתואר). המוסדות יגישו בקשות מנומקות ובהם נתונים על תכני הלימודים, סגל ותשתיות. מוסד שיבחר שלא 

להגיש בקשה כאמור, ייאלץ לסגור את תכנית הלימודים מחוץ לקמפוס ולא לרשום סטודנטים חדשים 

 לשנה"ל הקרובה. 

כן בקשה המועצה להבהיר  לאותם מוסדות להשכלה גבוהה המקיימים לימודים אקדמיים מחוץ לקמפוס  .5

שלא באישור מל"ג כי, לא מן הנמנע, שתוכניות הלימודים לא תאושרנה בסוף התהליך על ידי המל"ג והן 

 תיסגרנה.

במלואן. מל"ג תדון בבקשות עם  יום לאחר קבלתן 90 -הבקשות תיבדקנה ותובאנה לדיון בות"ת לא יאוחר מ .6

 קבלת המלצת ות"ת. 

מוסד להשכלה גבוהה, המקיים לימודים אקדמיים מחוץ לקמפוס שלא באישור מל"ג, אשר לא יגיש בקשה  .7

בפירוט הנדרש כאמור לעיל או לא יודיע על סגירת התכנית כאמור, תקפיא מל"ג את הטיפול בתוכניות שלו 

 הפעלת אמצעים נוספים העומדים לרשותה או לרשות ות"ת, כנגדו.הנמצאות בבדיקה ואף תשקול 
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תכניות לימודים לתואר ראשון באחריות אוניברסיטאות 

שמקיימות המכללות העצמאיות והשלמת הליך 

 יציאתן לעצמאות של מכללות אלה.
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והשלמת הליך  כללות העצמאיותתוכניות לימודים לתואר ראשון באחריות אוניברסיטאות שמקיימות המ

 .10.1.12החלטת המועצה מישיבה מיום  – יציאתן לעצמאות של מכללות אלה

תוכניות לימודים לתואר ראשון באחריות ב 10.1.12המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום 

 יאוה אוניברסיטאות שמקיימות המכללות העצמאיות והשלמת הליך יציאתן לעצמאות של מכללות אלה

 לאמץ את המתווה המוצע ע"י צוות בראשותה של פרופ' ציפי ליבמן כלהלן: מחליטה

שנת הלימודים תשע"ה תהייה שנת הלימודים האחרונה בה יתאפשר רישום סטודנטים לתכניות  .1

אוניברסיטאות. החל משנת  הלימודים לתואר בוגר במכללות האקדמיות באחריות אקדמית של 

ר עוד הרשמת סטודנטים לתכניות הלימודים לתואר בוגר במכללות הלימודים תשע"ו לא תתאפש

  אוניברסיטאות, ובכך יבוא דגם זה אל סיומו. שבאחריות אקדמית של 

החל משנת הלימודים תשע"ג מספר המתקבלים בפועל בכל תכניות הלימודים לתואר בוגר במכללות  .2

ביחס למספר המתקבלים לאותן  1/3 -אוניברסיטאות יפחת בכ האקדמיות שבאחריות אקדמית של 

 תכניות בשנת הלימודים תשע"ב. 

אוניברסיטאות  למען הסר ספק, ההרשמה לתוכניות לימודים המתקיימות באחריות אקדמית של  .3

דלעיל, תתאפשר אך ורק לתכניות המתקיימות בפועל, ולא  1במהלך תקופת הזמן כמצוין בסעיף 

  ברסיטאות תכניות לימודים חדשות.תיפתחנה במסגרת האחריות האקדמית של אוני
המכללות תחויבנה להעביר מדי תחילת שנת לימודים דיווח אודות תכניות לימודים באחריות אקדמית  .4

אוניברסיטאות, כולל מספרי הסטודנטים בכל אחד מחוגי הלימוד, שנפתחו באותה השנה. הדיווח  של 

  יועבר לידיעת המל"ג.

חד מהמוסדות הרלוונטיים תוכנית פרטנית שתשמש כמתווה לפנות לות"ת בבקשה שתגבש לכל א .5

 לעמידתו במסגרת החלטה זו.
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 בחינת פריסת תכניות לימודים לתואר ראשון על פני 
 

 ימות השבוע
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החלטת המועצה מישיבה מיום ועדה לבחינת פריסת תכניות לימודים לתואר ראשון על פני ימות השבוע 

27.10.09 

בדו"ח הוועדה שבחנה את נושא פריסת תכניות  27.10.2009ה גבוהה דנה בישיבתה ביום המועצה להשכל

 לימודים לתואר ראשון על פני ימות השבוע, ולהלן החלטתה:
 המועצה מודה לוועדה בראשותה של פרופ' נירה חטיבה על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.

וסדות להשכלה גבוהה יתפרסו בצורה מאוזנת המועצה חוזרת ומאשרת את עמדתה כי לימודי תואר ראשון במ

 ימים בשבוע לפחות, עמדה אשר קיבלה חיזוק בדו"ח הוועדה בראשותה של פרופ' נירה חטיבה. 3פני -על
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לימודי העשרה לקראת התואר ראשון
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 11.1.11 החלטת המועצה מיום -   לימודי העשרה במערכת ההשכלה הגבוהה במסגרת לימודי התואר הראשון

דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא לימודי העשרה במערכת ההשכלה  11.1.2011בישיבתה ביום   1138/11

הגבוהה במסגרת לימודי התואר הראשון, לאור תזכיר שהגיש לה צוות הבדיקה שמינה יו"ר ות"ת בנושא  

 והחליטה כלהלן:

 תה ועל הדוח שהגישה.להודות לוועדה בראשותה של פרופ' פנינה קליין על עבוד .1
 להודות לצוות בראשותם של מר מרק אסרף, הגב' מיכל נוימן ומר יניב כהן, על עבודתם והדוח שהגישו. .2

המועצה להשכלה גבוהה רואה בלימודי ההעשרה כלי חשוב לעיצוב דמות ה"בוגר" בתואר הראשון כאדם  .3

בו העמיק בלימודיו ומחוץ לדיסציפלינה הראשית מעבר לתחום הידע  –משכיל בעל ידיעות בתחומי ידע שונים 

 אותה למד.
(דו"ח "ועדת פנינה קליין") מחליטה המועצה להשכלה  2009בהתאם לכך, ובהמשך להחלטת המועצה מיוני  .4

הקוראת  6.10.2010הבדיקה ואת החלטת ות"ת מישיבתה בתאריך -גבוהה לאמץ עקרונית את המלצות צוות

של לימודי העשרה במסגרת לימודי התואר הראשון במוסדות להשכלה גבוהה  לעודד את פיתוחם וקיומם

 נ"ז, ולהקציב את המשאבים הכספיים הנדרשים לכך.  10נ"ז ל  6המתוקצבים, בהיקף שבין 

 בנושא הרכב ועדת ההיגוי  8.12.2010כן מחליטה המועצה לאמץ את החלטת ות"ת בישיבתה מתאריך   .5  

 כדלהלן:
  יו"ר הוועדה –חובב, החוג לבלשנות, האוניברסיטה העברית -רפפורט פרופ' מלכה   
 פרופ' דוד דורבן, הפקולטה להנדסת אווירונאוטיקה וחלל, הטכניון    

  פרופ' יונתן יובל, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה   

  גוריון-פרופ' משה יוסטמן, המחלקה לכלכלה, אוניברסיטת בן   

  ור, המחלקה להיסטוריה, לפילוסופיה ולמדעי היהדות, האוניברסיטה הפתוחהפרופ' אורה לימ   

  אילן-פרופ' פנינה קליין, ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת בר   

  אביב-פרופ' אביעד קליינברג, החוג להיסטוריה, אוניברסיטת תל   

  פרופ' שמעון שרביט, לשון עברית, המכללה האקדמית אשקלון    

 עדה: מיכל נוימן, מרק אסרף ויניב כהן.מרכזי הוו    

 * תישקל הוספת חבר נוסף או יועץ לוועדה מתחום המדעים.    

 ועדת ההיגוי תפעל לגיבוש הקול הקורא למוסדות בנושא לימודי העשרה ותוציא את התוכנית לפועל . 6   

 ו.בהתאם לעקרונות שהוגדרו לעיל, לרבות ליווי התקדמות הנושא על כל מרכיבי   
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 לימודי יסוד תואר ראשון
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דו"ח הוועדה של המועצה להשכלה גבוהה לנושא "קורסי יסוד" במסגרת הלימודים לתואר הראשון:הצעה 

 .ללימודי הרחבה והעשרה

ו"ח הוועדה לנושא "קורסי יסוד" בד 30.6.2009המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה שהתקיימה בתאריך  א. 

 .לימודי הרחבה והעשרה -ודים לתואר הראשוןבמסגרת הלימ

המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדה, בראשותה של פרופ' פנינה קליין, על עבודתה היסודית והמקיפה ועל  ב. 

 הדו"ח שהגישה.

 המועצה להשכלה גבוהה מאמצת עקרונית את המלצות הוועדה ל"לימודי היסוד" (מפורטות להלן). ג.  

נושא, מבקשת המועצה ממזכירות המועצה להכין את נושא קידומם של "לימודי היסוד" מפאת חשיבות ה ד. 

 לדיון נרחב באחת מישיבותיה הראשונות של המועצה בשנת תש"ע, תוך הקצאת זמן מתאים לדיון.

 4ות"ת נכונות לשקול תקצוב שני קורסי יסוד שנתיים (המועצה להשכלה גבוהה מקדמת בברכה את נכונות  ה. 

שני קורסי על מנת לאפשר הטמעה של המלצות הוועדה ל"ללימודי היסוד". יש להדגיש כי  ריאליים)סמסט

 אלו יבואו כתוספת למכסת הלימודים הקיימת לתואר הראשון.   סמסטריאליים) 4יסוד שנתיים (

כת ות"ת, המועצה להשכלה גבוהה תראה בתחילת יישום ("פיילוט") המלצות הוועדה ל"לימודי יסוד" בתמי ו.  

צעד חשוב לחיזוק לימודי ההעשרה וההרחבה (מדעי הרוח) לתואר ראשון  -כבר בשנת הלימודים תש"ע

 במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל.

לימודי ( לנושא "קורסי יסוד" במסגרת הלימודים לתואר הראשוןל"ג הוועדה של המלהלן מפורטות המלצות  ז.  

 צה להשכלה גבוהה:) שאומצו כאמור ע"י המועהרחבה והעשרה

 כלליא. במישור ה

ההתייחסות ללימודי יסוד ("לימודי הרחבה והעשרה") ולהגביר את ההערכה ותחושת יש צורך לשנות את 

,  כפי שהדבר קורה בארצות מערביות החשיבות של קורסים להרחבת הדעת כדי לאפשר רפורמות בנושא

 אחרות.

  להתייחס ל "קורסים בשינוי סמנטיוגמא, להתחיל כדי לתרום לשינוי ההתייחסות לנושא מוצע לד :

 מרחיבי דעת" או "לקורסי הרחבה והעשרה" במקום "לקורסי יסוד". 

   ,להציע מרצים "כוכביםלאפשר למוסדות שונים לבחור תחומים בהם יכולים הטובים שבמרצים  "

פוטנציאלי של קורסי  קורסים מרחיבי דעת. מספר קורסים שיבחרו מתוך הקורסים שיוצעו יכנסו למאגר

 בחירה מתוך רשימת קורסי הרחבה והעשרה.
    ישקפו אתגרי חשיבה ויהיו בעלי פוטנציאל לעניין סטודנטים.  מהלך נושאי קורסי הרחבה והעשרה

הקורסים יתוכנן תוך ניצול עקרונות פדגוגיים וכלי הוראה ולמידה עדכניים.  ההתייחסות של המוסד 

ערך המיוחס להם בתכנית הלימודים (מתן קרדיט אקדמי כמקובל לגבי לקורסים אלה תייצג את ה

 קורסים אחרים).
  "יש לבדוק אפשרות של הקצאת מועד או מועדים קבועים במערכת השעות חלונות" זמן להרחבת דעת  .

 במוסד כולו (מעין "חלון" במערכת) אשר יאפשר לסטודנט לבחור ולהשתתף בקורסים מרחיבי דעת.
  יש לבחון אפשרות של קורסים בשתי רמות: רמה בסיסית ורמה מתקדמת, והרחבת ידע השלמת ידע  .

 תוך התאמת רמת קורסי היסוד לרמת הידע והצרכים של הסטודנט.
  יש לשקול אפשרות של התמרת שעות מסוימות, לדוגמא, מקורסי בחירה תגמול והגמשת הדרישות   .

 בתכנית הקיימת, לטובת קורסים מרחיבי דעת.
   לאפשרות לבחור קורסים להרחבת הדעת. אין לצפות שסטודנט יגלה חשיפה מוקדמת של סטודנטים

עניין או יבחר בנושאים שחסרה לו חשיפה ראשונית אליהם.  ע"כ, מומלץ לידע את הסטודנטים במפגש 

 לפני תחילת הלימודים על הקורסים להרחבת הדעת והנושאים שידונו בהם.
  הועלתה ההצעה לאפשר ורך בהרחבה תוך תחומית במסגרת קורסים קיימיםהומלץ לתת את הדעת לצ .

למוסדות לעודד ולתגמל מרצים אשר במסגרת הקורסים שלהם יוצרים תשתית רחבה ואיכותית 
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המקשרת את תחום ההתמחות הספציפי בו הם עוסקים עם נושאים אחרים הנלמדים באותו תחום או 

קולוגיים, תרבותיים, היסטוריים, מדעיים או נושאים רלבנטיים בתחומים קרובים והקשורים לנושאים א

 אחרים.
 במישור הספציפי

  ובעל יוזמה לתפקיד "הממונה על קורסי הרחבה והעשרה", והוא  בכל מוסד ימונה איש סגל אקדמי בכיר

לימודי היסוד, כולל ייזום קורסים, איתור המרצים לזה שיופקד על ניהול המערך האוניברסיטאי 

  תאימים, הכנת מערך השיעורים ותיאום בין הפקולטות. המ

   כל מחלקה או פקולטה במוסד אקדמי,  תגדיר מהו פרופיל הבוגר אליו היא מתכוונת להגיע וכיצד תכנית

הלימודים שלו תומכת באופן שבו יוכל להשתלב בעבודה בחברה הישראלית, ובהתאם לכך תציע אשכול 

ורסים ייחודיים ללימודי ההעשרה (כגון "ארון הספרים היהודי" או ק יצורקורסים להרחבת הדעת. יש ל

 ). , או "רעיונות גדולים במתמטיקה", או "פריצות דרך בפיסיקה""תחנות יסוד בתרבות "המערב"
  .כל סטודנט יהיה חייב לבחור שניים מתוך שלושת המקבצים המוצעים 
  מיומנות שפה דבורה וכתובה.בכל מוסד להשכלה גבוהה תינתן אפשרות ללמוד קורס ב 

  דו במורשת ישראל (היסטוריה, תרבות, מדינת ישראל). הצעה ברוח זו קמוצע לשקול ייזום קורסים שיתמ

 ידי הסטודנטים. -הועלתה גם על
   תכנון ויישום הצעות בנושא קורסים להרחבת דעת יתבססו על תהליכים פנימיים בתוך כל מוסד אקדמי

ר "שיכפה" על כל המוסדות.  בשלב ראשון רצוי לבחון את מאגר "המרצים ולא על דגם אחד או יות

 הכוכבים" והקורסים הקיימים במוסד, ולבחון אפשרות "שדרוגם" לקורסי יסוד.
   קורסים מרחיבי דעת יוצעו בפורמטים שונים הכוללים דיון בקבוצות קטנות וקורסים של מרצים

מידה מרחוק לראה/למידה מרחוק. לגבי האפשרות של "כוכבים" בקבוצות גדולות או בשיטות של הו

 קורס סמסטריאלי אחד בלבד.התחיל את התוכנית באפשרות להוצע ל
   כל אחד מקורסי ההעשרה יינתן ע"י מרצה בעל הצלחה מוכחת בהוראה אשר הינו חבר סגל תקני באחד

 המוסדות להשכלה גבוהה בארץ.
   יכול לעודד שיתוף פעולה בין המוסדות להשכלה גבוהה.  תהליך הרפורמה בנושא קורסי הרחבה והעשרה

יוכלו להציע קורסי יסוד לסטודנטים ממוסדות מצטיינים המוסדות יבחרו בתחומי דעת בהם מרצים 

 שונים בארץ. השתתפות זו תוכל להתבצע בפועל או באמצעות תכניות הוראה/ למידה מרחוק. 
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תואר ראשון לתלמידי תיכון
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 \החלטת  -הצעה להקמת ועדה בודקת  –ימודים לקראת תואר אקדמי ראשון במסגרת בית הספר התיכון ל

 30.6.2009מיום  38) 473מועצה מישיבה מס' (

 פרופ' מאיר ניצן דיווח כי קיים שטף של תכניות בהן מוצעים לימודים לקראת תואר אקדמי ראשון במסגרת 

 ג"ט ומכון לנדר. הצורך בהתערבות המועצה להשכלה גבוהה בעניין זה בית הספר התיכון  והביא לדוגמה את ב

 דחוף מאוד.

ן לבדיקת מבהמשך לסיכום שהתקבל במל"ג העשירית, הוחלט להקים ועדה בראשותה של ד"ר ציפי ליב

 לימודים לקראת תואר אקדמי ראשון במסגרת בית הספר התיכון.

 

 

  רת בי"ס תיכון (הרכב הוועדה הונח על שולחן חברי הרכב הוועדה לבחינת לימודי תואר ראשון במסג

 14.7.09מיום  39) 474החלטת המועצה מישיבה מס' ( –המל"ג ולכן לגביו נדרשה הצבעה) 

 להלן הרכב הוועדה שאושר:

 יו"ר -מכללת סמינר הקיבוצים, חברת המועצה להשכלה גבוהה  -ד"ר ציפי ליבמן
 סיטת תל אביבביה"ס לחינוך, אוניבר -פרופ' תמר לוין

 מכללת לוינסקי לחינוך -פרופ' מרדכי מירון
 מנהלת המנהל הפדגוגי, משרד החינוך -גב' לאה רוזנברג
 מרכזת הוועדה -גב' מרב אברהמי
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תנאי סף להגשה ופתיחה של תכניות לימודים לתואר 
 שני  במוסדות להשכלה גבוהה
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אי סף להגשה ופתיחה של תוכניות לימודים לתואר שני במוסדות דיון עקרוני בהחלטת מל"ג לגבי תנ

 1.2.11החלטת המועצה מיום  –להשכלה גבוהה 

החלטתה מיום דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא שבנדון והחליטה לתקן את  1.2.2011בישיבתה ביום 

 :תכנית לתואר שני בעניין תנאי הסף להגשת בקשה לפתיחת) 31.10.2006(כפי שעודכנה ביום  15.7.2003

 

 : להלן. יתוקן וייקבע כ1.1סעיף 

,מחליטה 1964-"מכוח כלל המועצה להשכלה גבוהה (הסמכת מוסד מוכר להעניק תואר מוכר), התשכ"ד

לתואר שני רק לאחר שהעמיד שלושה מחזורי  לימודים המועצה, כי מוסד רשאי להגיש בקשה לפתיחת תכנית

ן בתחום רלוונטי. מכל מקום, אישור פתיחת תכנית לימודים לתואר שני בוגרים של בעלי תואר אקדמי ראשו

 יותנה בהעמדת ארבעה מחזורי בוגרים לתואר ראשון מוכר בתחום רלוונטי. "
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 סיפי קבלה בעברית ואנגלית 

 
 במוסדות להשכלה גבוהה
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מיום  28) 463ה מישיבה מס' (החלטת מועצ -סיפי קבלה בעברית ואנגלית במוסדות להשכלה גבוהה  

2.12.08. 

 ועדתבנושא שבנדון והיא מאמצת את המלצת  02.12.2008המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום 

, ומסכמת כי בשל חשיבותו היא 11.11.2008ושלוחות מחו"ל מיום  אוניברסיטאות שאינם למוסדות המשנה

 תונים רלוונטיים מהמוסדות השונים להשכלה גבוהה. ממליצה למזכירות המועצה ליזום הליך של איסוף נ

 

הגדרת הסוגיות  -בנושא "אנגלית שפה זרה: סיפי קבלה באנגלית  813/10שינוי נוסח החלטת מל"ג מס' 

 23.3.10מיום  47)  482החלטת מועצה מישיבה מס' ( –בנושא". 
 להלן נוסח ההחלטה המתוקן:

זרה במוסדות להשכלה גבוהה: סיפי קבלה, דרכי הערכת הידע  מספר סוגיות הנוגעות לאנגלית שפה הועלו

באנגלית, דרכי מיון התלמידים לרמות לימוד, מספר שעות לימוד, סיפי היציאה (רמת הפטור באנגלית). 

התקיים דיון באשר לצורך בקביעת מדיניות אחידה לכל המוסדות להשכלה גבוהה בנושא סיפי קבלה 

ות לימוד וסף רמת ה"פטור" מלימודי אנגלית. חברי המל"ג דנו בדרך המומלצת מינימאליים, סיפי חלוקה לרמ

לגיבוש מדיניות והשלכותיה של החלטה בנושא, לרבות באשר לאוכלוסיות מיוחדות. סוכם כי קיים צורך 

 במסמך שיגדיר את הבעיה ויציג הצעות לפתרונה. המועצה להשכלה גבוהה החליטה:

הסוגיות של אנגלית שפה זרה במוסדות להשכלה גבוהה כפי שהועלו בדיווח ובדיון,  להקים ועדה לבחינת מגוון .1

 במיוחד בחינת סיפי הקבלה והיציאה. 

 באחת מישיבותיה הקרובות של המועצה להשכלה גבוהה יובא הרכב מוצע וכתב מינוי לוועדה זו." .2

 

מיום  61) 496( ישיבה מס'  – וההאנגלית כשפה זרה כולל ספי קבלה בשפה האנגלית במוסדות להשכלה גב

22.2.11. 

 בנושא שבנדון.  5.7.2011וביום  12.10.2010המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבותיה ביום 

לאחר שהוצג בפניה מסמך אשר ריכז את הערותיהם של המוסדות לדו"ח הוועדה בראשותה של פרופ' בתיה 

אור ופרופ' בתיה לאופר בעקבות ההערות ובטרם לאופר, וכן הצעת החלטה מתוקנת שגיבשו פרופ' משה מ

 תקבל החלטה בעניין, מסכמת המועצה כלהלן:

מוקם בזאת צוות שיורכב משלושה חברי מל"ג (פרופ' משה מאור, פרופ' רוזה אזהרי, ד"ר אופיר העברי) אשר  .1

ל מסקנות  יקיים פגישה עם נציגי המוסדות על מנת ליתן להם אפשרות נוספת להשמיע את התייחסותם

 הדו"ח.

 לאחר שמיעת עמדת המוסדות יגבש הצוות הצעת החלטה שתובא לדיון במליאת המל"ג. .2

 
החלטת המועצה מיום  –אנגלית כשפה זרה כולל ספי קבלה בשפה האנגלית במוסדות להשכלה גבוהה 

29.11.11 
ה מאור, על עבודתם המועצה להשכלה גבוהה מודה לצוותים בראשותם של פרופ' בתיה לאופר ופרופ' מש

 המאומצת והיסודית בגיבוש הדו"ח להוראת האנגלית כשפה זרה במוסדות להשכלה גבוהה, ומחליטה כלהלן:
מבחנים חיצוניים אך ורק על סמך  תיעשההערכת הידע באנגלית לצורך קבלה ללימודים אקדמיים  .1

סף  . גלית בבחינה הפסיכומטריתמבחן אמי"ר או אמיר"ם, או על סמך פרק האנהנהוגים ומקובלים בישראל: 
 85בחלק האנגלית של המבחן הפסיכומטרי או ציון  85  -לא יפחת מבכל תחום, הקבלה ללימודים אקדמיים 
 במבחן אמי"ר.  185במבחן אמיר"ם, או ציון של 

מוסדות  לא ניתן לקבל סטודנטים ללימודים במוסדות להשכלה גבוהה על סמך בחינות מיון פנימיות. .2
), יפנו למל"ג  toeflיינים להשתמש במבחנים חיצוניים אחרים הנהוגים בישראל או בעולם (לדוגמה המעונ

דרישות לתנאי הקבלה באנגלית, כגון  להוסיף ולהשכלה גבוהה שיבחר ותמוסד לקבלת אישור מראש על כך.
  לעשות כן. םהישגים בבחינת הבגרות באנגלית, רשאי
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וילמד את " בלבד על תנאי"ללימודים האקדמיים כתלמיד  להתקבל יוכלסטודנט שציונו נמוך מהאמור  .3
 ידע תהתלמיד לרמלא יגיע הקורסים המקצועיים במקביל ללימודי האנגלית. היה ועד סוף סמסטר א' 

 , יופסקו לימודיו.ת באנגליתבסיסי
 יר"ם. ר או אמ"סטודנט שסיים קורס אחד יוכל לעבור לרמה גבוהה יותר מבלי להיבחן בבחינות אמי .4
למעט  כל הסטודנטים יידרשו להתחיל בלימודי האנגלית מהסמסטר הראשון ללימודיהם במוסד, .5

סטודנטים שסווגו לרמת מתקדמים א' או רמת מתקדמים ב' שיוכלו להתחיל את לימודיהם במהלך כל שנת 
האנגלית  מומלץ להתחיל את לימודי 85/185לסטודנטים שרמתם אינה מגיעה לציון  הלימודים הראשונה.

  בקיץ לפני שנה א'.
כל הסטודנטים יידרשו לסיים את חובות האנגלית, עד לרמת פטור, לא יאוחר מסוף סמסטר ב' של שנה ב'  .6

התאמות לסטודנטים בעלי לקות למידה ייקבעו בהתאם לחוק זכויות תלמידים עם לקות למידה ללימודיהם. 
 ה שתקבע מכוחו.וחקיקת המשנ 2008 –במוסדות על תיכוניים, התשס"ח 

מהמוצעים , כל מוסד או כל פקולטה/חוג רשאים לקבוע ספי קבלה גבוהים יותר, 1בהתאם לאמור בסעיף  .7
 על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

סטודנטים שלא סיימו את חובותיהם באנגלית כנדרש, לא יורשו להירשם לסמינרים בתואר עד להשלמת  .8
 חובותיהם באנגלית.

דה של החלוקה לרמות, שמות הרמות וכמו כן לקבוע מספר מינימום של שעות על המוסדות לבצע האח .9
 בכל קורס לפי הטבלה הבאה:

 
חלוקה לרמות עפ"י 

ציון הבחינה 
 הפסיכומטרית 

מספר הסטודנטים  מספר שעות לימוד שם הרמה
 המומלץ בכל כיתה

 - - פטור 134+
 סטודנטים 30 שש"ס 4 מתקדמים ב' 120-133
 סטודנטים 30 שש"ס 4 מים א'מתקד 100-119

 סטודנטים 30 שש"ס 6 בסיסי 85-99
 סטודנטים 20 שש"ס 6 טרום בסיסי ב' 70-84
 סטודנטים 20 שש"ס 8 טרום בסיסי א' 50-69

 
בסיסי ילמד סמסטר אחד בטרום בסיסי א' או ב' על פי ציון המבחן שלו. -הערה: תלמיד המסווג לרמת טרום

 4רכו אחת מן הרמות הבאות, כך שלימודי האנגלית מהרמה הנמוכה ביותר יבגמר רמה זו, ילמד בכל א
 סמסטרים. 

בלבד. לחלופין, ניתן  1והיא תקבע עפ"י המבחנים האמורים בסעיף  –ומעלה  134ת הפטור היא ציון רמ .10
ה להגיע לרמת הפטור על ידי סיום רמת מתקדמים ב'.  כל מוסד רשאי להציע או לדרוש קורסים נוספים ברמ

 רמת הפטור. ל מעברגבוהה יותר 
 ,בקבוצות מתקדמים א', מתקדמים ב' ובסיסי 30מספר הסטודנטים בכל כיתה לא יעלה על מומלץ כי  .11

 . 20מספר הסטודנטים בקורסים טרום בסיסי ב' וטרום בסיס א' לא יעלה על 
 ציון עובר בכל אחד מהקורסים המובילים לפטור יינתן אך ורק על סמך בחינה. .12
עצה רואה חשיבות בהאחדת הרמות ובהכרה הדדית בין המוסדות בלימודי האנגלית כפועל יוצא מכך. המו .13

הצוות נציגי אוניברסיטאות.  ארבעהו מכללותמשלושה נציגי ורכב ישעל כן המל"ג תקים צוות מעקב מקצועי 
ל הרמות. בתום יבחן את תהליך יישום ההמלצות במוסדות להשכלה גבוהה  ואת איכות הוראת האנגלית בכ

 שנתיים יעביר הצוות דיווח למל"ג על התקדמות המוסדות בנושא ואת המלצותיו.
המורכב מנציגי אוניברסיטאות ומנציגי  משותף גוף מקצועיכי המוסדות יפעלו להקמת הוועדה ממליצה  .14

המכללות מכללות שיפעל לאורך זמן, ומטרתו תהיה להקים מאגר של חומרי לימוד ובחינות שיעמדו לרשות 
והאוניברסיטאות. חומרי הלימוד של מאגר זה יענו על הצרכים הייחודיים של תחומי הידע השונים וסוג 

 העיסוק הנגזר מהלימודים האקדמיים.
נ"ז) במניין  2עד למוסד יינתן שיקול דעת באשר להכללת לימודי אנגלית כשפה זרה (קורס מתקדמים ב',  .15

 .נ"ז לתואר
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 משנת הלימודים תשע"ג. ההחלטה תכנס לתוקף החל .16
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 מוסדות להשכלה גבוההב תואר שני
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דיון עקרוני בהחלטת מל"ג לגבי תנאי סף להגשה ופתיחה של תוכניות לימודים לתואר שני במוסדות 

 1.2.11מיום  60)  495החלטת המועצה מישיבה מס' ( –להשכלה גבוהה 

החלטתה מיום ה גבוהה בנושא שבנדון והחליטה לתקן את דנה המועצה להשכל 1.2.2011בישיבתה ביום 

 :בעניין תנאי הסף להגשת בקשה לפתיחת תכנית לתואר שני) 31.10.2006(כפי שעודכנה ביום  15.7.2003

 

 : להלן. יתוקן וייקבע כ1.1סעיף  

ה ,מחליט1964-"מכוח כלל המועצה להשכלה גבוהה (הסמכת מוסד מוכר להעניק תואר מוכר), התשכ"ד

לתואר שני רק לאחר שהעמיד שלושה מחזורי  לימודים להגיש בקשה לפתיחת תכניתהמועצה, כי מוסד רשאי 

 פתיחת תכנית לימודים לתואר שניבוגרים של בעלי תואר אקדמי ראשון בתחום רלוונטי. מכל מקום, אישור 

 יותנה בהעמדת ארבעה מחזורי בוגרים לתואר ראשון מוכר בתחום רלוונטי. "

 

 1.2.11מיום  60)  495החלטת המועצה מישיבה מס' ( – - הל לתקופת מעברנו

 כלהלן:שבנדון והחליטה (*) דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא 01.02.11בישיבתה ביום 
עד להקמתן של הוועדות התחומיות ניתן יהיה להשתמש בוועדות מקצועיות ו/או סוקרים  שאושרו בעבר  .1

 ור מחודש של המועצה. במל"ג מבלי להזדקק לאיש

 תכנית חדשה שתוגש למל"ג תופנה ישירות ע"י ועדות המשנה לוועדה מקצועית קיימת.  .2

מזכירות המל"ג תוכל להמליץ לוועדת המשנה על הרכבי ועדות מקצועיות מתוך הוועדות הקיימות ו/או  

 הסוקרים  מבלי להזדקק לאישור מחודש  של  המל"ג.
ה מחברים חדשים (שלא אושרו בעבר על ידי המל"ג)  ההרכב יובא לאישור מל"ג, כפי לגבי ועדות שתורכבנ .3

 שהיה מקובל עד כה.

 

נוהל זה יהיה בתוקף עד להקמתן של הוועדות התחומיות, עדכון הנחיות להגשת תכניות לימודים חדשות 

ולא יאוחר מיום  11.1.2011וקיום הסדנה להבהרת הנחיות אלה, בהתאם להחלטת מל"ג בנושא זה מיום 

1.10.2011. 
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 הסבת שם המכללה האקדמית יהודה ושומרון 
 

ל"מרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון"
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 ישיבת  -הסבת שמה של המכללה האקדמית יהודה ושומרון ל "מרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון"  

 10.6.08מיום  20) 455המועצה מס' (

ולאחר שמיעת נציגי המוסד והסטודנטים  13.5.2008ומיום  29.4.2008מיום  בהמשך להחלטות המועצה

 מחליטה המועצה כדלקמן:
א לחוק המל"ג, ובלבד שיוענקו על 28המועצה תמשיך ותבחן בקשות של המכללה להכרה בתארים מכוח סעיף 

ז האוניברסיטאי ידי מוסד שהוכר כדין בשם "המכללה האקדמית יהודה ושומרון באריאל" (ולא ע"י "המרכ

 אריאל שבשומרון").

 

 סיכום -הסבת שמה של המכללה האקדמית יהודה ושומרון ל"מרכז האוניברסיטאי אריאל  בשומרון" 

 הוכרה לא באריאל ושומרון יהודה האקדמית שהמכללה הגם כי ומתריעה שבה גבוהה להשכלה המועצה"

 שם תחת תארים מעניקה ואף ככזה עצמה ציגהמ היא" באריאל ושומרון יהודה אוניברסיטאי מרכז"כ כדין

 .זה
א' לחוק המל"ג היא הכירה בתארים של 28המועצה להשכלה גבוהה מבהירה כי בהתאם לסמכותה לפי סעיף 

המכללה האקדמית יהודה ושומרון בהסתמך על ההכרה שהוענקה לה כדין מאת המועצה להשכלה גבוהה 

להכרה זו הוא כי התארים יוענקו בשם המכללה האקדמית יהודה ושומרון. משכך ברור כי תנאי מכללא 

 יהודה ושומרון כפי שהוכרה כדין. 
לפיכך, על מנת להסיר מכשול ולמנוע הטעיית מועמדים פוטנציאליים לשנה"ל תשס"ט, מודיעה המועצה 

להשכלה גבוהה כי בנסיבות הנוכחיות, ככל שהמכללה תמשיך להעניק תארים תחת השם "מרכז 

 טאי", עלול להיווצר קושי באשר להמשך ההכרה של המועצה להשכלה גבוהה בתארים אלה.אוניברסי

 

 

 הסבת שמה של המכללה האקדמית יהודה ושומרון ל "מרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון"  323/ 11

פני המועצה להשכלה גבוהה הונחו בקשות שונות מטעמה של מכללת יהודה ושומרון באריאל כאשר היא ב

 שת בשם: "המרכז האוניברסיטאי אריאל, בשומרון".משתמ

עמדתה העקרונית של המועצה להשכלה גבוהה היא שאסור למוסד להשכלה גבוהה כלשהו להשתמש בשם 

 "מרכז אוניברסיטאי" ללא הרשאה כדין.

 בהקשר לכך מחליטה המועצה כלהלן:        

לממשלה) כפי שגובשה לאחר שמיעת  עמדתה של המדינה (על סמך חוות הדעת של הייעוץ המשפטי .1

טענות הצדדים הינה כי החלטת מל"ג יו"ש לשינוי שם העמותה "המכללה האקדמית יהודה ושומרון 

 באריאל" לשמה שבנידון הינה חסרת תוקף, כמפורט להלן:

החלטת מל"ג יו"ש משנה בפועל את סוגו ומעמדו האקדמי של המוסד הנידון, ולכן בין שתסווג  א. 

חדשה ובין כשינוי ההכרה הראשונית שניתנה למוסד ע"י מל"ג יו"ש, עליה להינתן במסגרת  כהכרה

 הנ"ל שלשונם כדלקמן: 10לחוק ולעמוד בתנאים שנקבעו בסעיף זה ובסעיף  9סעיף 

המועצה רשאית להכיר במוסד פלוני כמוסד להשכלה גבוהה על יסוד כללים שנקבעו על ידה  . 9"

גבוהה, או בסוגים מהם, בנוסף לדרישת רמה מדעית נאותה (להלן להכרה במוסדות להשכלה 

 מוסד מוכר) ובלבד שכללים אלה לא יגבילו חופש הדעה והמצפון." –

 טעונה אישור הממשלה." 9.   החלטת המועצה להכיר במוסד לפי סעיף 10"

הוקנו  לעיל טעונה החלטת מל"ג יו"ש אישור מפקד כוחות צה"ל באזור שלו 10עפ"י סעיף   ב.

לתקנון המועצות המקומיות  4סמכויות הממשלה לפי תחיקת הביטחון הרלבנטית (נספח מס' 

 דיני חינוך) ואישור כאמור לא ניתן. – 1981 –(יהודה ושומרון) תשמ"א 
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, מכוח 30.04.08בהתאם לכך פנה הרשם למוסד בדרישה לשינוי שמו לשמו הקודם, וזאת עד ליום   .2

 (ג) לחוק העמותות שזו לשונם:4-ו(א) 4הוראות סעיפים 

 לא תירשם עמותה בשם העלול להטעות או לפגוע בתקנת הציבור או ברגשותיו." (א) 4"

נרשמה עמותה בשם שאין לרשמה בו לפי סעיף קטן (א)... רשאי הרשם לדרוש ממנה לשנות את  (ג) 4" 

יועץ המשפטי השם. לא שינתה העמותה את שמה תוך הזמן שקבע הרשם בדרישתו, רשאי ה

 לממשלה לעתור לבית המשפט לעניינים מנהליים להורות לעמותה לשנות את שמה".

נוכח האמור, עד לקבלת אישור הרשם על שינוי שם המוסד בהתאם לעמדת המדינה וכנדרש על ידי  .3

הרשם, לא תוכל המועצה להמשיך ולטפל בכל ענייני המוסד בשם "המרכז האוניברסיטאי אריאל, 

 ן", אשר לא הוכר כדין ואשר השימוש בשמו עלול להטעות את הסטודנטים ואת הציבור. בשומרו

 סעיף זה הוצעו שני נוסחים כדלקמן:ל .4

לעיל ייכנס לתוקפו עם קבלת תשובת הרשם על פי לוח הזמנים שנקבע, אולם לא  3האמור בסעיף  א. 

מית יהודה ושומרון בישיבתה לפני שהמועצה להשכלה גבוהה תקיים שימוע לנציגי המכללה האקד

 . על פי תוצאות השימוע תחליט המועצה אם יש צורך לשנות את ההחלטה. 13.05.08-הקרובה, ב

 המועצה מחליטה לחזור ולדון בנושא לאחר השימוע שיתקיים למכללה בפני מליאת המועצה. ב. 

 

ז האוניברסיטאי אריאל קבלת החלטה בעניין הסבת שמה של המכללה האקדמית יהודה ושומרון ל "מרכ

 10.6.08מיום  20) 455החלטת מועצה  מס' ( - דיון המשך -בשומרון" 

הסטודנטים ת ולאחר שמיעת נציגי המוסדו 13.5.2008ומיום  29.4.2008בהמשך להחלטות המועצה מיום 

 מחליטה המועצה כדלקמן:
חוק המל"ג, ובלבד שיוענקו על א ל28המועצה תמשיך ותבחן בקשות של המכללה להכרה בתארים מכוח סעיף 

ידי מוסד שהוכר כדין בשם "המכללה האקדמית יהודה ושומרון באריאל" (ולא ע"י "המרכז האוניברסיטאי 

 אריאל שבשומרון").
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 2007-קביעת התאמות לסטודנטים המשרתים במילואים לפי חוק זכויות הסטודנט, תשס"ז

בהתאמות לסטודנטים המשרתים במילואים, מכוח  11.5.2010בוהה דנה בישיבתה ביום המועצה להשכלה ג

, שהומלצו על ידי הוועדה העקרונית שהוקמה לנושא. המועצה מחליטה 2007 -חוק זכויות הסטודנט תשס"ז

 כלהלן:

 להודות לוועדה בראשותו של פרופ' עזרי טרזי על עבודתה ועל ההתאמות שניסחה. א.

אמות שנוסחו על ידי הוועדה בדבר התאמות לסטודנטים המשרתים במילואים, בהתאם לאמץ את ההת

 לתיקונים שנקבעו, כמפורט להלן.
לפעול לעיגון ההתאמות שנקבעו במסגרת כללים, בהתאם לנדרש בחוק זכויות הסטודנט, ולפרסומם ברשומות  ב.

 ון נוסף). במידה ויידרשו תיקונים מהותיים בהתאמות שנקבעו, הם יובאו לדי(
 כללי: .1

 הגדרות
 הגדרה -שרות מילואים"  1.1.1

וכן שירות של  שרות במילואים ייחשב, לצורך כללים אלה, כל זימון לשרות על פי חוק שירות המילואים

 עתודאים.

 הגדרה –"סטודנט"   1.1.2

 )2007 -סטודנט כפי שמוגדר בחוק זכויות הסטודנט (התשס"ז  

 הגדרה  –"רכז מילואים"   1.1.3

 ,על הטיפול בסטודנטים המשרתים במילואיםמוסדי או פקולטי)  -(כלל בכל מוסד ייקבע אחראי

לקשר בין כלל הגורמים במוסד לצורך מימוש זכויותיו של הסטודנט המשרת במילואים.  הואשתפקידו 

 כמו כן, עליו לאכוף את החוקים והכללים שייקבעו.

 

 זימון למילואים
בו הוא לומד, לפי נוהלי כל ו/או לגורם אחראי אחר המילואים  ן למילואים יודיע לרכז סטודנט המקבל זימו

יום לפני מועד יציאתו למילואים. בהודעתו יציין הסטודנט  14מוסד, על יציאתו לשירות מילואים, לפחות 

השירותים נושאים מיוחדים אשר לדעתו  יזדקק בהם לסיוע על מנת שניתן יהיה להיערך מבעוד מועד למתן 

 הנדרשים עם שובו משירות המילואים.

 

 בקשה לדחיית/קיצור שירות (פניה לולת"ם)

סטודנט המבקש להגיש בקשה לדחיית/קיצור שירות המילואים אליו זומן, יגיש בקשה לולת"ם באמצעות רכז 

מועדים במוסד בו הוא לומד. הגשת הבקשה (לרבות הטפסים הנדרשים, הו/או גורם אחראי אחר  המילואים

 וכו') יהיו לפי הנהלים המקובלים לגבי ולת"ם, לרבות לוח זמנים. 

 .ו/או גורם אחראי אחר  ערעור על החלטת ולת"ם, יוגש באמצעות רכז המילואים
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 בחינות, עבודות, מעבדות . 2

 בחינות סוף סמסטר  2.1

 ן במועד מיוחד.סטודנט שנעדר עקב שירות מילואים מאחד ממועדי הבחינה שנקבעו, זכאי להיבח
  סטודנט אשר נעדר משני מועדים עקב שירות מילואים, יזכה לגשת לשני מועדים מיוחדים.

ימים ומעלה (מצטבר) במהלך סמסטר, זכאי לגשת למועד  21ימי מילואים רצופים או  10מי ששרת 

 תום אותו סמסטר.עד מיוחד בכל בחינה אשר תתקיים 
ימים ומעלה (מצטבר), בתקופת שניים עשר החודשים מיום  21 ימי מילואים רצופים או 10מי ששרת 

תחילת הלימודים, זכאי למועד בחינה נוסף,שלישי, בקורסים אליהם היה רשום בזמן התקופה בה שרת 

 . (*)במילואים
 יהיה זכאי למועד מיוחד. מילואים תוך כדי תקופת הבחינות או בסמוך להשירות 

 עבודות ותרגילים  2.2

 לרבות תרגיל, עבודה, עבודה סמינריונית, פרויקט, בוחן, בחינת אמצע  -ן סעיף זה, "עבודה"א.  לעניי

 סמסטר או כל מטלה לימודים אחרת שעל הסטודנט להגיש במסגרת לימודיו. 

 ימים לפני מועד 14ב.  סטודנט השוהה בשירות מילואים או חזר משירות מילואים בתקופה של  

בהם שרת במילואים  הגשת העבודה החלופית כמספר הימים,לפחות, הגשת העבודה, יידחה מועד 

  .וזאת בתאום עם רכז המילואים

 :דחייה וביטול של עבודותג.  

עבודות, יחולו  8-יום ומעלה ברציפות, מעל ל 14בכל מקרה בו הפסיד סטודנט, עקב שירות במילואים של 

 הכללים הבאים:

שילוב הנדרש בין הפתרון הבא לידי ביטוי בדחייה של מועד הגשת כל מוסד יקבע כללים אשר ימסדו את ה א.

המטלה לבין ביטולה. כללים אלו ייקבעו תוך מתן דגש ראוי למשמעות האקדמית של מטלה, ובתיאום עם רכז 

 המילואים. 

 לעניין סעיף זה, כל ביטול חובת הגשה יבוא לידי ביטוי בהתאמת המשקל היחסי של מרכיבי הציון הסופי ב.

 בקורס. 
 .10%לעניין סעיף זה, לא יבוטלו עבודות אשר משקלן בציון הסופי הינו מעל  ג.

 עדרות ממעבדות, סמינריונים, סדנאות וקורסי הכשרה מעשיתיה  2.3

סטודנט אשר נבצר ממנו להשתתף במעבדות/סמינריונים/סדנאות/קורסי הכשרה מעשית, עקב שירות 

ועד מאוחר יותר, או לקבל פטור מהשתתפות, וזאת בהתאם מילואים זכאי להשלים את שהחסיר במ

 למהות הקורס ובתיאום עם מורה הקורס.
 : סיוע בהשלמת לימודים.  3

 עזרה בהשלמת חומר לימודים  3.1

 המרצה יעשה כל מאמץ על מנת לסייע בהשלמת חומר הלימודים לסטודנט ששרת במילואים.  

 שיעורי עזר וסיוע אחר  3.2

אחר שירות מילואים זכאי לקבל הדרכה, חונכות, או שיעורי עזר להשלמת החומר החסר. סטודנט ל .1

 *שיעורי העזר ו/או החונכות יתואמו בעזרת רכז המילואים.

 

(*) יובהר כי סטודנט ששירת במילואים בתקופה שנקבעה בסעיף זה, יהיה זכאי למועד בחינה שלישי בנוסף  

המועדים האפשריים, יהיה זכאי הסטודנט לגשת לשני מועדי בחינה לשני המועדים שנקבעו. מתוך שלושת 

 בלבד.
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תלושי צילום  50סטודנט ששירת במילואים זכאי לקבל תלושי צילום ללא תשלום לפי המפתח להלן:  .2

 עבור כל יום של שירות במילואים. 
של  -באתר או קישור לקובץ  סטודנט ששרת במילואים יקבל בהשאלה ללא תשלום קלטת/דיסק .3

 השיעורים מהם נעדר עקב השרות במילואים, זאת במידה ואלה קיימים.
של הרצאות  או או קישור לקובץ באתרהמוסדות יפעלו, ככל הניתן, להכנת מאגר קלטות (אודיו ווידאו)  .4

 בקורסי מבואות וקורסים מרכזיים.
בתקופה הסמוכה לחזרתו  סטודנט ששירת במילואים, יזכה לעדיפות בהשאלת ספרים בספרייה, .5

מהשירות. כן יוכל לשאול ספרים מעבר לכמות הרגילה שניתן לשאול בכל השאלה בהתאם לנהלי 

 המוסד.
 תשלומים . 4

 פטור מתשלום עבור חומר לימודי, שיעורי עזר ומעבדות.  4.1     

הרצאות שניתנו  סטודנט ששרת במילואים פטור מתשלום עבור: כל חומר לימודי, לרבות תקצירי וקלטות

 לו, שיעורי עזר, השלמת מעבדות, סמינריונים, סדנאות וקורסי הכשרה מעשית.
ימים לפחות במהלך הסמסטר, ובשל כך הפסיק לימודיו בקורס ונאלץ  10סטודנט ששירת במילואים 

ו להירשם לקורס מחדש לא יחויב בשכר לימוד בגין הקורס שבוטל, ולא יחויב בתשלומי תקורה, גרירה א

כל תשלום נוסף אחר עבור הקורסים שבוטלו.  לעניין זה רשאי הסטודנט להודיע על הפסקת לימודיו 

 בקורס עד שבוע ימים לפני מועד הבחינה. 

סטודנט שנזקק לסמסטר נוסף על מנת להשלים תואר בגין שרות מילואים ובתנאי שסך כל ימי המילואים 

 , לא יחויב בשכר לימוד עבור סמסטר זה.יום בארבע שנים)  160גבוה ביותר (הטכניון 
 :הוראות אחרות . 5

 היעדרות מבחינה של קורס המהווה "דרישה מוקדמת".  5.1     

סטודנט שנעדר, עקב שירות מילואים, מבחינה של קורס המהווה "דרישה מוקדמת "לשנה לימודים  .1

ס המתקדם או בלימודי התואר מתקדמת, לקורס אחר או לתואר מתקדם, זכאי ללמוד "על תנאי" בקור

 המתקדם עד שיספיק להיבחן בשני מועדי הבחינה שיוקצו לו.
סטודנט שנקרא לשירות מילואים בתקופת ההרשמה לקורסים יודיע למזכירות המחלקה, לפני צאתו  .2

לשרות המילואים, על בקשותיו להרשמה לקורסים שונים. מזכירות המחלקה תאפשר לסטודנט היוצא 

 לקורסים. או ימצא פיתרון אחר לרישוםם הרשמה  מוקדמת למילואי
 סיוע (מלגות ומעונות): . 6

 מלגות: סטודנט ששירת במילואים יהיה זכאי לנקודות זכות לצורך בחינת זכאותו לקבלת מלגות. 
 מעונות: סטודנט ששירת במילואים יהיה זכאי לנקודות זכות לצורך בחינת זכאותו לקבלת מעונות. 

 המילואים רכז . 7

סטודנט המבקש לממש זכאותו רכז המילואים במוסד האקדמי הינו הכתובת המרכזית בטיפול בנושא זה. 

 לשרות כלשהו בגין שירותו במילואים יפנה לרכז המילואים למימוש קבלת השרות והזכאויות השונות.
כפי רכז המילואים ההחלטה בדבר מתן שרות או תנאים מיוחדים לסטודנט ששרת במילואים תהיה בידי 

 אשר יתייעץ, במידת הצורך ולפי שיקול דעתו, במחלקות האקדמיות השונות. 1שהוגדר בסעיף 
ערעור על החלטות מרצה, מזכירות חוג/מחלקה בעניינו של סטודנט ששרת במילואים תעשה על ידי פניה לרכז 

 1כפי שהוגדר בסעיף  המילואים
 נציב קבילות סטודנטים . 8

 ם לחוק זכויות הסטודנט, בכל מוסד להשכלה גבוהה ימונה נציב קבילות לסטודנטים. בהתא .1    

בהתאם לכללים אלו,   סטודנט ששרת  במילואים זכאי לפנות לנציב הקבילות אם עניינו לא טופל לדעתו כראוי .2

 וזאת לאחר שמיצה את זכות הערעור באמצעות רכז המילואים.   
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 פרסום  . 9 

גבוהה יפרסם בכל שנה בשנתון/ידיעון את הכללים והדרכים לקבלת השירותים המיוחדים  מוסד להשכלה .1

 להם זכאי סטודנט המשרת במילואים.
מוסד להשכלה גבוהה ימסור לסטודנט היוצא לשרות מילואים, באמצעות רכז המילואים, מסמך המפרט  .2

 את השירותים להם הוא זכאי והנהלים לקבלתם
בפתיחת כל שנה, לידיעת כל חברי הסגל האקדמי והמנהלי עיקרי מסמך זה ורוח הגישה ראש המוסד יביא, .3

 המתחשבת בסטודנטים המשרתים במילואים.
 

 הקמת חמ"ל מל"ג בעת מלחמה

בהמשך לדיון בהמלצות הוועדה שהוקמה לעניין קביעת התאמות לסטודנטים המשרתים במילואים, מחליטה 

 מה יוקם חמ"ל במל"ג , כלהלן:המועצה להשכלה גבוהה כי בעת מלח

עם פרוץ מעשי איבה או מלחמה המצריכים שירות מלואים מתמשך המל"ג יפעל להקמת חמ"ל חירום  .1

באמצעות דובר המל"ג וצוות הרכזים. החמ"ל יהיה בקשר ישיר עם רכזי המילואים במוסדות השונים לעדכון 

 הדדי ולהעברת החלטות והודעות.
טלפוני, שיפורסם דרך רכזי המילואים במוסדות השונים, לשאלות בוערות בנושאים החמ"ל יעניק מענה  .2

 הקשורים בשנת הלימודים והתנהלות המוסדות בתגובה לאירועים מתפתחים. 

 

 הקמת צוות לבחינת זכויות סטודנטיות בחופשת לידה

שהתקיים היום בוועדת  בעקבות הדיון שנערך בנושא התאמות לסטודנטים בשירות מילואים ובעקבות דיון .1

החינוך של הכנסת, מחליטה המועצה להשכלה גבוהה להקים צוות לבחינת זכויותיהן של סטודנטיות בחופשת 

 לידה, לרבות פניות שהתקבלו בנושא, אשר יביא המלצותיו בנושא. 

 הרכב הצוות יובא לאישור המועצה.  .2

 

 .5.7.11מיום   60) 501(בת מועצה מס'  ייצוג סטודנטים על ידי עורך דין בוועדות משמעת ישי

המועצה להשכלה גבוהה דנה בסוגיית ייצוג סטודנטים בוועדות המשמעת של המוסדות להשכלה גבוהה, זאת 

, ולאחר קבלת חוות דעת בנושא 8077/08לאחר שהתבקשה לעשות כן בעקבות החלטת בית המשפט בע"א 

 והיא מחליט כדלקמן:

 להשכלה גבוהה הם חלק מניהולם האקדמי של המוסדות להשכלה גבוהה.הליכי המשמעת במוסדות  .1
המועצה להשכלה גבוהה, כמוסד הממלכתי לענייני השכלה גבוהה, צריכה להבטיח איזון ראוי בין האינטרס   .2

הציבורי שבהבטחת עצמאותם של המוסדות המוכרים להשכלה גבוהה לבין האינטרס הציבורי בפיקוח עליהם 

 ותם האקדמית וניהולם התקין והראוי. והבטחת איכ
נוכח האמור, המועצה מדגישה את אחריות המוסדות להשכלה גבוהה להבטיח במסגרת תקנוני המשמעת  .3 

שלהם כי סטודנט הנמצא בהליכי משמעת שתוצאותיו עלולות להיות חמורות, לא ייפגע מבחינת יכולתו לנהל 

 תוך שמירה על זכויותיו.   הליך משמעתי הגון המבטיח את חשיפת האמת, 
במועצה מבקשת לקבל את התחייבותם  של המוסדות לקיים פיקוח ובקרה מטעמם כדי להבטיח הליכי  .4 

משמעת תקינים וראויים כאמור לעיל, וכן על מתן אפשרות ייצוג משפטי באותם הליכי משמעת בהם לסטודנט 

ר המדובר בסטודנט הניצב בפני חשש לתוצאות קיימת מגבלה משמעותית ביכולתו לייצג את עצמו או כאש

 חמורות, והכל בצורה מידתית ומאוזנת ועל פי הגדרות שייקבעו ע"י המוסד בתקנון המשמעת שלו. 
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המלצה להתאמת כללים בנושא זכויות סטודנט במוסדות להשכלה גבוהה בישראל לסטודנטים הנעדרים 

-, טיפולי פוריות, נסיעות למדינת חוץ למטרת אימוץ ביןמבחינות או מלימודים עקב היריון, שמירת היריון

 63) 498החלטת מועצה מישיבה מס' ( –ארצי ובתקופה הסמוכה לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת 

 . 12.4.11מיום 

לידה, אימוץ או קבלת  המועצה להשכלה גבוהה נתנה דעתה על הקשיים העומדים בפני סטודנטים עקב הריון,

שמורתם, במילוי מטלות הלימודים העומדות בפניהם.  במרבית  המוסדות להשכלה גבוהה נקבעו ילד למ

כללים לגבי סיוע והתאמות לקבוצת סטודנטים זו. במיעוטם אין כללים, או שהכללים חלקיים בלבד. גם 

  ים.כאשר מנוסחים כללים, ניכרים  פערים לא מעטים בסוגי הסיוע וההתאמות הניתנות במוסדות השונ

כדי להבטיח הטמעת הנורמה של התייחסות הולמת לקבוצה זו של סטודנטים בכל המוסדות ומידה בסיסית 

אחידה של סיוע והתאמות, מינתה המועצה להשכלה גבוהה ועדה שכללה נציגים של ות"ת, מל"ג, מוסדות 

סטודנטים. הוועדה להשכלה גבוהה, הפורום המתאם של ארגוני הסגל הזוטר באוניברסיטאות, והתאחדות ה

עיינה בכללים והנהלים הקיימים במוסדות להשכלה גבוהה, גיבשה מתוכם כללים אחידים והוסיפה 

 . התייחסות למספר סוגיות שלא קיבלו עד היום מענה הולם
 מספר עקרונות הנחו את חברי הוועדה בגיבוש הכללים:

  .קידום שוויון מגדרי במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל 

  ענה לשונות הקיימת היום באופי התאים המשפחתיים: משפחות חד הוריות, דו הוריות, חד מתן מ

 מגדריות,  כמו גם לאפשרות של חלוקת חופשת הלידה או חופשת אימוץ בין ההורים.

    הקפדה על שימור איכות הבוגר/ת. ההתאמות אמורות להגדיל את הגמישות בתנאים למילוי המטלות

 ות האקדמיות.מבלי לוותר על הדריש
 .(כולל תשלומי גרירה ותקורה) כל ההתאמות שינתנו לסטודנטים בקבוצה זו יהיו ללא תשלום 

 בנושא הנדון ובדוח הוועדה, והחליטה כלהלן: 12.04.11המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ב 

 חה.להודות לוועדה בראשותה של פרופ' רות בייט מרום על עבודתה ועל הצעת הכללים שניס .1
התאמות לסטודנטיות בהריון או בשמירת הריון ולסטודנטים בנושא לאמץ את הכללים שנוסחו ע"י הוועדה  .2

 וסטודנטיות לאחר לידה אימוץ או קבלת ילד למשמורתם.
 - 2בימים אלה מקדם שר החינוך ויו"ר המל"ג תזכיר חוק לתיקון חוק זכויות הסטודנט (תיקון מס' הואיל ו .3

, במסגרתו מוצע 2011 –דנטים עקב הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורתם), התשע"א התאמות לסטו

לחוק זכויות הסטודנט, אשר יקבע כי מוסד להשכלה גבוהה יקבע הוראות בדבר התאמות  2להוסיף את פרק ג'

ם שתקבע שיינתנו לסטודנטים ולסטודנטיות עקב הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורתם, לפי כללי

, אזי  לאחר תיקון חוק המועצה להשכלה גבוהה ולאחר שהתייעץ עם נציגי אגודת הסטודנטים של המוסד

 זכויות הסטודנט, כאמור לעיל, תעוגן החלטת המועצה הנדונה במסגרת כללים כנדרש בחוק.  

 להלן הכללים: 
טודנטיות לאחר לסטודנטיות בהיריון ובשמירת היריון, ולסטודנטים וס כללים להתאמות" 

 לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת
 כללי . 1

 הגדרות  1.1

 הגדרה –"סטודנט"   1.1.1

 ).2007-סטודנט כפי שמוגדר בחוק זכויות הסטודנט (התשס"ז

 

 

 

 הגדרה –"סטודנט/ית זכאי/ת"   1.1.2
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 ימים ומעלה במהלך סמסטר.  21סטודנטית בשמירת היריון או בטיפולי פוריות 

 ימים ומעלה במהלך סמסטר.  21או סטודנטית בחופשת לידה או אימוץ/משמורת  סטודנט

 תרגיל, עבודה, עבודה סמינריונית, פרויקט, רפראט. –"מטלה"   1.1.3

 היריון, שמירת היריון וטיפולי פוריות  . 2

 היעדרות משיעורים  2.1

 רס בו חלה חובת נוכחות.מכלל השיעורים בכל קו 30%"סטודנטית זכאית"  זכאית להיעדר מ  א. 

 תינתן לסטודנטית האפשרות לבטל את הקורס ולחזור עליו.  30%אם ההיעדרות עלתה על  ב. 

 מטלות  2.2

"סטודנטית זכאית" אשר לא הגישה מטלות במועדים שנקבעו כי אלה חלו בתקופת היותה לפי אישור  א. 

מטלות או מטלות חלופיות בהתאם רפואי, בשמירת הריון או טיפולי פוריות רשאית להגיש את ה

 שבועות מתום תקופת היותה "סטודנטית זכאית". 7להחלטת המרצה, ובתאום עמו, באיחור של 

 מעבדות, סדנאות, עבודה מעשית  2.3

מעבדות, סדנאות או עבודה מעשית שהתקיימו בתקופה בה הסטודנטית היתה בשמירת היריון או   א. 

עם המרצה בפרק זמן שייקבע על ידו, בהתאם לאופי הדרישות בכל בטיפולי פוריות יושלמו בתאום 

 אחת מהמטלות הנ"ל. ראשי החוגים יפעלו לקביעת נהלים בעניין זה וידאגו לפרסמם.

אם לדעת המרצה לא ניתן להשלים את הדרישות בפעילויות הללו ללא נוכחות, יהיה על הסטודנטית  ב. 

 .להשתתף בהן שוב בסמסטר הקרוב בו יוצעו

ראשי החוגים במדעי הטבע והחיים יקפידו שיפורסם מידע לגבי חומרים שבהם משתמשים במעבדות,  ג. 

כאלה שעלולים להיות גורמי סיכון לנשים בהיריון.  יש למנוע מסטודנטיות בהיריון להשתתף במעבדות 

פשר שבהם יש שימוש בחומרים מסוג זה. גם אם אין במעבדות שימוש בחומרים מסכנים, יש לא

לסטודנטית שבוחרת בכך שלא להשתתף במהלך הריונה במעבדות שמחייבות שימוש בחומרים. 

 השלמתן של המעבדות תתאפשר להן בתום תקופת ההיריון או חופשת הלידה.
 בחינות  2.4

סטודנטית בהיריון שמצבה לא מאפשר נוכחות בבחינה, תבחן במועד אחר במסגרת המועדים  א. 

 ת תידרש להמציא אישור רפואי).המקובלים (הסטודנטי

"סטודנטית זכאית" (הנמצאת בשמירה היריון או בטיפולי פוריות) תהא זכאית להיבחן במקצועות בהם  ב. 

 לא נבחנה בגין מצבה, במועדי הבחינות המקובלים במוסד (מועד ב, ג וכדומה).

רה מבחינה של קורס המהווה "סטודנטית זכאית" (הנמצאת בשמירה הריון או בטיפולי פוריות) שנעד ג. 

"דרישה מוקדמת" לקורס אחר, או לשנת לימודים מתקדמת, זכאית ללמוד "על תנאי" בקורס 

 המתקדם או בשנה המתקדמת. 

 לסטודנטיות בהיריון אישור ליציאה חריגה לשרותים במהלך הבחינה. ד. 

 דקות. 30לסטודנטית בהיריון תנתן תוספת זמן בבחינה של  ה. 

 ת לידה וחופשה בגין אימוץחופש . 3

 היעדרות משיעורים  3.1

 מכלל השיעורים בכל קורס בו חלה חובת נוכחות. 30%א. "סטודנטית זכאית"  זכאית להיעדר מ 

 תינתן לסטודנטית האפשרות לבטל את הקורס ולחזור עליו.   30%ב. אם ההיעדרות עלתה על 

 

 

 מטלות  3.2

מטלות שניתנו בסמסטר בו ילדה (ומועד הגשתן לאחר הלידה) , או "סטודנטית זכאית" רשאית להגיש  א. 

שבועות מהמועד האחרון שניתן להגשת  7מטלות חלופיות בהתאם להחלטת המרצה, באחור של 
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המטלות או מתום תקופת היותה "סטודנטית זכאית" (המאוחר במין השניים). עבור הגשת המטלות 

 במועד החדש שנקבע לא יגבה תשלום נוסף.

 מעבדות, סדנאות, עבודה מעשית  3.3

מעבדות, סדנאות או עבודה מעשית שהתקיימו בתקופה בה הסטודנטית היתה זכאית יושלמו בתאום  א. 

עם המרצה בפרק זמן שייקבע על ידו, בהתאם לאופי הדרישות בכל אחת מהמטלות הנ"ל. ראשי 

 החוגים יפעלו לקביעת נהלים בעניין זה וידאגו לפרסמם.

ם לדעת המרצה לא ניתן להשלים את הדרישות בפעילויות הללו ללא נוכחות, יהיה על הסטודנטית א ב. 

 להשתתף בהן שוב בסמסטר הקרוב בו יוצעו.

 חינותב  3.4

שבועות מיום הלידה ותהא זכאית  14"סטודנטית זכאית" רשאית להעדר מבחינות לתקופה של עד  א. 

 הנ"ל, במועדי הבחינות המקובלים. להיבחן במקצועות בהם לא נבחנה בתקופה 

סטודנטית זכאית  שנמצאת בחופשת לידה  ונעדרה מבחינה של קורס המהווה "דרישה מוקדמת"  ב. 

לקורס אחר , או לשנת לימודים מתקדמת, זכאית ללמוד "על תנאי" בקורס המתקדם או בשנה 

 המתקדמת.

 ביטול קורס או דחייתו  3.5

רשאית לבטל קורס/ים  גם לאחר המועד האחרון לביטול ובתנאי שטרם "סטודנטית זכאית"  תהא  א. 

 נבחנה, ותוכל להירשם מחדש ללא תשלום נוסף.

 הקפאת לימודים  3.6

לימודים) לפני מועד הבחינות  א.  "סטודנטית זכאית" רשאית להקפיא את לימודיה (לבצע הפסקת

 דש ללא תשלום ובלבד שהלימודים רטרואקטיבית לסמסטר בו ילדה, לשמור את זכותה להירשם מח

 לא יידחו מעבר לשנתיים. 

  בן או בת הזוג לסטודנטית זכאית  3.7

 בן או בת הזוג לסטודנטית זכאית יהיו זכאים לחופשה בת שבוע מהלימודים.  א.   

 אם לא השתתפו בבחינה  בן או בת הזוג לסטודנטית זכאית יהיו זכאים למועד בחינה נוסף  ב. 

 שבועות מיום הלידה. ריכתה היה במהלך שלושה שמועד ע 

 מועד סיום התואר . 4

מועד סיום התואר יוארך בהתאם למשך תקופות ההעדרות המותרות, ללא תשלום תקורה, עד לשנה מהמועד 

 המקובל לסיום התואר.

 תארים מתקדמים . 5

 ה.א. "סטודנטית זכאית" לתארים מתקדמים תהא זכאית להארכת לימודיה למשך שנ

 לא תופסק מלגה לסטודנטית זכאית  בגין שמירת הריון או חופשת לידה. ב. 

 עם תום תקופת המלגה תהא הסטודנטית זכאית להארכה של המלגה לתקופה השווה למספר השבועות  ג. 

 בהן היתה בשמירת היריון ו/או בחופשת הלידה במהלך תקופת המלגה, ולא יותר מאשר לסמסטר נוסף. 

 יקים קרן ייעודית כללית ממנה תשולם המלגה לסטודנטית זכאית שמלגתה הוארכה.ד. כל מוסד 
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 חנייה .6

 חודש לאחר הלידה. סטודנטית זכאית לקבל תווי חניה החל מהחודש השביעי להריונה ועד א. 

 המוסד ישתדל לתת העדפה ברכישת תו חנייה בתוך הקמפוס להורים  ב. 

 לילדים עד גיל שנתיים.       

 פרסים ומענקי הצטיינות  .7

פרסים, מלגות  ומענקי הצטיינות מהמוסד אשר מבוססים על ציונים ועל משך תקופת סיום הלימודים יחושבו 

 לסטודנטית יולדת תוך הפחתת תקופת חופשת הלידה אותה ניצלה בפועל.

 כרטיסי צילום . 8

צילומים ליום  40יה עד לתקרה של א. "סטודנטית זכאית" תהא זכאית לכרטיסי  צילום בגין היעדרויות

 עדרות.יה

  תשתיות מתאימות . 9

 מוסד יחויב בהקמת חדרי הנקה בכל קמפוס באופן שיהיו נגישים לכל הסטודנטיות. חדר ההנקה יצויד  א. 

 במשטח החתלה, במקרר עם מקפיא, בשקע חשמל ובקרבת מקום יהיה כיור מים. 

 פן שיהיה נגיש לכל הסטודנטיות ברחבי הקמפוס.מוסד יחויב בהקמת משטחי החתלה באו ב. 

 יש לדאוג לכך שבאולמי ההרצאות ובחדרי הבחינות יהיה פתרון הולם לנשים בהיריון מתקדם שיאפשר   ג. 

 להם נוחות ישיבה וכתיבה. 

 נהלי טיפול. 10

 המוסד ימנה רכז לטיפול בסטודנטיות/סטודנטים זכאיות/זכאים.  א. 

 שבועיים מתחילת התקופה  ת היריון, טיפולי הפריה, לידה ואימוץ ימסרו לרכז תוך אישורים על שמיר ב. 

 הרלוונטית. הסטודנטים/הסטודנטיות יצרפו את רשימת הקורסים, המעבדות, הסדנאות, העבודה  

 המעשית שהם משתתפים בהם.      

 האישורים הרפואיים.הרכז יהיה אחראי להעביר את האישורים הנדרשים למרצים מבלי לחשוף את  ג. 

 הרכז יטפל בתלונות של סטודנטיות זכאיות שלדעתן זכויותיהן אינן ממומשות. ד. 

סטודנטיות זכאיות תוכלנה להגיש ערעור על החלטה בגינן לנציב הקבילות, רק לאחר שפנו לרכז וקבלו את  ה. 

 תשובתו.

 פרסום . 11

 ן ובאתר את הכללים והדרכים לקבלת השירותים א. מוסד להשכלה גבוהה יפרסם בכל שנה בשנתון/בידיעו

 המיוחדים להם זכאים "סטודנטים זכאים". 

 ב.  הממונה על הטיפול בסטודנטים זכאים יביא בפתיחת כל שנה את עיקרי המסמך, לידיעת חברי הסגל 

 ".האקדמי והמנהלי  
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 או קבלת ילד למשמורת כללי זכויות הסטודנט (התאמות עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ 

 . או אומנה) 
 את כללי זכויות הסטודנט (התאמות עקב  אימצה המועצה להשכלה גבוהה 31.1.12ישיבתה ביום ב

 טיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או  אומנה) כלהלן:

 היריון,   בנושא התאמות לסטודנטיות בהיריון ובשמירת  12.4.11בהמשך להחלטה מיום  

 ולסטודנטים וסטודנטיות לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת, מחליטה המועצה להשכלה     

 גבוהה לאשר את נוסח הכללים שלהלן אשר גובשו על יסוד ההחלטה הנ"ל: 
 

                                                      
 1117; התשע"א, עמ' 320ס"ח התשס"ז, עמ'   9

כללי זכויות הסטודנט (התאמות עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת 

 21.2.12החלטת המועצה מיום  – 2012-), התשע"באו אומנה
 

20078F -ב לחוק זכויות הסטודנט, התשס"ז19בתוקף סמכותה לפי סעיף 

החוק), קובעת  בזה המועצה להשכלה  –(להלן  9

גבוהה כללים בדבר התאמות עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה, שלפיהם 

 הוראות בדבר התאמות כמפורט להלן: יקבע  מוסד

 

 פרק א': פרשנות

 הגדרות  .1
 -בכללים אלה 

השתתפות בקורס, בחינה או מטלה המהווים תנאי להשתתפות בקורס אחר, בחינה אחרת  -"דרישה מוקדמת" 

 או מטלה אחרת או לקבלה לשנת לימודים מתקדמת;

ב(א) 19) לחוק בשל אחת הסיבות המנויות בסעיף ב(ג19היעדרות כמפורט בסעיף  –"היעדרות בשל אירוע מזכה" 

 ימים לפחות במהלך סמסטר; 21בו, לתקופה של 

הוראות בדבר התאמות אשר קבע המוסד לפי כללים אלה, לאחר התייעצות עם נציגי  –"הוראות המוסד" 

 אגודת הסטודנטים של המוסד;

לחוק, למעט מכינה במסגרת מוסד המנוי בפסקה  1) של סעיף 7( -) ו6), (4) עד (1כהגדרתו בפסקאות ( –"מוסד" 

)5;( 

 תרגיל, עבודה, עבודה סמינריונית, פרויקט או רפרט; –"מטלה" 

 תואר אקדמי שני או שלישי. –"תואר מתקדם" 

 פרק ב': רכז התאמות 

 רכז התאמות ותפקידיו .2

 מוסד ימנה רכז התאמות לשם יישום הוראות המוסד . )א(

 את שם רכז ההתאמות ואת הפרטים הדרושים לשם פנייה אליו; המוסד יביא לידיעת הסטודנטים )ב(

 תפקידי רכז ההתאמות  יהיו אלה:  )ג(

קביעת ההתאמות לסטודנטים לפי הוראות המוסד ובתיאום עם המרצה, לאחר  קבלת בקשה להתאמות לפי  )1(

 פרק ג';

 מעקב אחר ביצוע ההתאמות ותיאום עם הגורמים הרלוונטיים במוסד לצורך ביצוען; )2(

 ל בתלונות סטודנטים בנושא ביצוע ההתאמות. טיפו )3(
 רכז ההתאמות ישמור על חיסיון המסמכים הרפואיים שיועברו אליו. )ד(
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 פרק ג': בקשה להתאמות

 הגשת בקשה להתאמות .3

 מוסד יקבע נוהל להגשת הבקשה להתאמות. )א(

 סטודנט המבקש לקבל התאמות לפי הוראות המוסד יגיש בקשה להתאמות לרכז ההתאמות במוסד. )ב(
 פרק ד': התאמות

 היעדרות משיעורים ודחיית לימודים  .4

 מכלל השיעורים בכל קורס שחלה בו חובת נוכחות.  30% -סטודנט זכאי להיעדר בשל אירוע מזכה, מ )א(

במקרה בו זכאי הסטודנט להיעדר גם מסיבה אחרת, ייקבע שיעור ההיעדרות הכולל בהתאם לנוהלי המוסד,  )ב(

 .30% -ובלבד שלא יפחת מ
יאפשר לסטודנט הנעדר בשל אירוע מזכה, לדחות קורס ולחזור עליו ללא תשלום נוסף בתנאי שעדיין לא  מוסד    )ג(

 נבחן.
 מטלות  .5

סטודנט שנעדר בשל אירוע מזכה במועד שנקבע להגשת מטלה או בסמוך לו, יוכל להגיש את המטלה או מטלה חלופית, 

 היעדרות.בהתאם להחלטת המרצה, תוך שבעה שבועות לאחר תום תקופת ה

 מעבדות, סמינריונים, סדנאות, סיורים והכשרה מעשית  .6
מוסד יאפשר לסטודנט שנעדר בשל אירוע מזכה מקורס במעבדה, סמינריון, סיור, סדנא או  הכשרה מעשית  )א(

להשלים את שהחסיר או יפטור אותו מהשתתפותו, או יאפשר השתתפותו בהם במועד מאוחר יותר, בהתייחס 

 קורס ובתיאום עם המרצה הנוגע בדבר; המוסד יפעל לקביעת נהלים בעניין זה ולפרסומם.בין היתר, למהות ה

מוסד יפרסם מידע על החומרים שמשתמשים בהם במעבדות, העלולים להיות גורמי סיכון לנשים בהיריון או  )ב(

ן לנשים מניקות ויאפשר לסטודנטיות כאמור לדחות את ההשתתפות במעבדות שיש בהן שימוש בחומרים מ

 הסוג האמור למועד מאוחר לאחר ההיריון או ההנקה.

 בחינה  .7
 סטודנט שנעדר מבחינה בשל אירוע מזכה, זכאי להיבחן במועד נוסף אחר במסגרת המועדים המקובלים במוסד. )א(

שבועות מיום הלידה,  14סטודנט לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת, שנעדר מבחינה בתקופה של עד  )ב(

 ילד למשמורת, זכאי להיבחן במועד נוסף אחר במסגרת המועדים המקובלים במוסד.  האימוץ או קבלת
 סטודנטית בהיריון זכאית לצאת לשירותים במהלך בחינה.    )ג(
 ממשך זמן הבחינה.   25% -סטודנטית בהיריון זכאית לתוספת זמן בבחינה שלא תפחת מ )ד(
חרת, יקבע שיעור התוספת הכולל בהתאם במקרה שבו זכאית סטודנטית בהיריון לתוספת זמן גם מסיבה א )ה(

 .25% -לנוהלי המוסד, ובלבד שלא יפחת מ
 היעדרות מבחינה או מטלה המהווה דרישה מוקדמת .8

סטודנט שנעדר בשל אירוע מזכה מבחינה של קורס או שבשל היעדרותו לא הגיש מטלה בקורס המהווה דרישה            

ם או בשנה המתקדמת עד להשלמת הבחינה או המטלה בהתאם מוקדמת, זכאי ללמוד על תנאי בקורס המתקד

 לזכאותו לפי כללים אלה.

 הארכת לימודים .9

סמסטרים, מבלי שיחויב בשכר לימוד או  2 -סטודנט שנעדר בשל אירוע מזכה יהיה זכאי להאריך את לימודיו ב           

 כל תשלום נוסף בשל הארכה זו.

 חניה בקמפוס או בסביבתו .10

וסד יאפשר לסטודנטית, מהחודש השביעי להריונה עד חודש לאחר הלידה, לחנות, ללא תשלום, בקרבה מ          

 למקום הלימודים.
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 מלגה למחקר .11

לא תופסק מלגה לסטודנט לתואר מתקדם בתקופה שנעדר בשל אירוע מזכה. מוסד רשאי להגביל את התקופה  )א(

   שבועות. 14-שבמהלכה תשולם המלגה ל

מלגה יהיה הסטודנט זכאי להארכה של המלגה לתקופה השווה לתקופת היעדרותו עם תום תקופת ה  )ב(

     בתשלום.
 תשלום המלגה בתקופת ההיעדרות וההארכה יהיה באחריות המוסד.  )ג(

 תשתיות .12

 -מוסד יקצה בקמפוס

 וכתיבה; ) מקומות ישיבה מתאימים לסטודנטיות בהיריון שיאפשרו נוחות ישיבה1(
 מספר חדרים, לצורך הנקה; חדר ההנקה יצויד במקום ישיבה נוח, שקע חשמל, מקרר,  ) חדר או במידת הצורך2(

 משטח החתלה ובקרבת מקום גם כיור מים;     
 ) משטחי החתלה ברחבי המוסד, ככל שנדרש, ויפרסם את מקומם.3(

 בני זוג .13

ו סטודנט, יהיה פטור בן או בת זוג של סטודנט שנעדר בשל אירוע מזכה שהתרחש במהלך הסמסטר, שהוא עצמ   )א(

 מנוכחות בשיעורים למשך שבוע ימים. 
בן זוג של סטודנטית לאחר לידה שנעדר מבחינה שנערכה במהלך שלושה שבועות מיום הלידה, יהיה זכאי  )ב(

 למועד בחינה נוסף במסגרת המועדים המקובלים במוסד.   
 פרסים ומענקי הצטיינות .14

שאמת המידה להענקתם היא משך תקופת הלימודים, יחושבו פרסים, מלגות ומענקי הצטיינות מן המוסד  

 לסטודנט שנעדר בשל אירוע מזכה בהפחתה של תקופת היעדרותו.
 צילום  .15

  צילומים או הדפסות של חומר לימודים  20 -סטודנט שנעדר בשל אירוע מזכה זכאי להטבה שוות ערך ל           

 שהפסיד, בעד כל יום לימודים שבו נעדר. 

 

 
 ה': כללי פרק

  פרסום   .16

מוסד יפרסם בכל שנה בשנתון או בידיעון ובאתר האינטרנט שלו את הכללים והדרכים לקבלת השירותים  )א(

 המיוחדים לפי כללים אלה.

 רכז ההתאמות יביא בפתיחת כל שנה את עיקרי המסמך, לידיעת חברי הסגל האקדמי והמנהלי. )ב(

 קביעת מועד הוראות מוסד   .17
 ים אלה ייקבעו לא יאוחר ממועד פתיחת שנה"ל תשע"ג. הוראות מוסד לפי כלל
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הנגשת ההשכלה הגבוהה למגזרים 

ייחודיים 
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 .10.1.12החלטת המועצה מיום  – הנגשת ההשכלה הגבוהה למגזרים ייחודיים  1058/ 11

 ר"יו ואת ,רסע גדעון כ"ח ,ג"המל ר"יו ,החינוך שר את מברכת גבוהה להשכלה המועצה  .1

 למגזרים הגבוהה הההשכל הנגשת לקידום מאמציהם על, טרכטנברג מנואל' פרופ ,ת"ות

 .ייחודיים
 באשר זה במסמך תהמוצע תאקדמי-תהתכנוני העקרונית תפיסהה את מאמצת עצההמו  .2

 תכניות פתיחת בדבר התנאים לרבות, גבוהה להשכלה במוסדות החרדי המגזר לשילוב

 .רים"מח הקמת צעותבאמ כולל, זה רלמגז
, החרדי למגזר התכניות עמידת להבטחת באשר שוטפת בקרה תיערך כי מנחה המועצה  .3

 כי בקרה לרבות, זה במסמך המפורטים בתנאים, לקמפוס מחוץ הנלמדות תכניות ובמיוחד

 לתכניות זהות הלימודים ותשתיות הבחינות, בהן המלמדים הסגל חברי, התכניות רמת

 . בקמפוסים הנלמדות
 והדרוזי, ביהער, הבדואי, האתיופי המגזר שילוב את ולקדם להמשיך מבקשת המועצה .4

 .זה במסמך שהוצג כפי, הגבוהה בהשכלה

, במסמך כאמור, ייחודיים למגזרים הלימודים תכניות כל על חלה זו החלטה, ספק הסר למען .5

 ). מתוקצבים ושאינם מתוקצבים( גבוהה להשכלה המוסדות בכל, וחדשות קיימות
 

 

 

 ישיבת המועצה  -אישור תשתית ארגונית (פלטפורמה) חרדית במגדל העמק עבור הקהילה החרדית בצפון 

 13.5.08מיום  19) 454מס' (

דנה המועצה להשכלה בבקשת רשת מוסדות "מגדל אור" בנשיאות  13.5.2008בישיבתה שהתקיימה בתאריך  א. 

מסגרת ארגונית חרדית (פלטפורמה) במגדל העמק ללימודים הרב יצחק דוד גרוסמן לקבל אישור מל"ג להקים 

 אקדמיים עבור הקהילה החרדית בצפון.

 ב.  בתום הדיון התקבלה ההחלטה הבאה:

 .  המועצה להשכלה גבוהה רואה בברכה את הרעיון להקים מסגרת ארגונית חרדית (פלטפורמה) 1

 ללימודים אקדמיים עבור הקהילה החרדית בצפון. 

 זה, תומכת המועצה להשכלה גבוהה עקרונית בהצעה שהגיש הרב יצחק דוד גרוסמן, נשיא רשת  .  בהקשר2

מוסדות "מגדל אור", להקמת מסגרת ארגונית חרדית (פלטפורמה) במגדל העמק ללימודים אקדמיים עבור 

 הקהילה החרדית בצפון.

 לטפורמה) במגדל העמק .  המועצה להשכלה גבוהה קובעת כי פתיחת המסגרת הארגונית החרדית (פ3

ללימודים אקדמיים עבור הקהילה החרדית בצפון, תהיה מותנית בבדיקה שתערוכנה מל"ג וות"ת לגבי עמידת 

המסגרת הארגונית החרדית (פלטפורמה) במגדל העמק בכללים ובדרישות הנהוגות על ידי מל"ג וות"ת בכל 

לה גבוהה המוכרים, מחוץ לקמפוס, במסגרות הקשור לקיום תוכניות לימודים אקדמיות של המוסדות להשכ

 הארגונית החרדית (פלטפורמות).

 .  המועצה להשכלה גבוהה תפרסם לאלתר יוזמה זו, להקמת מסגרת ארגונית חרדית (פלטפורמה) 4

ללימודים אקדמיים עבור הקהילה החרדית בצפון, על מנת להזמין את המוסדות להשכלה גבוהה השונים 

 שתתף בהוראת תוכניות לימודים אקדמיות מוכרות בין כתליה.ליטול בה חלק ולה
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המועצה מדגישה כי הפעלת תוכניות לימודים אקדמיות במסגרת הארגונית החרדית (פלטפורמה) עבור 

הקהילה החרדית בצפון, תותנה בהגשת בקשה מסודרת למועצה להשכלה גבוהה, לפי הכללים הקיימים 

 מועצה להשכלה גבוהה.במל"ג בענין זה, ובקבלת אישור מה

בכל מקרה, יתרחש ענין זה רק לאחר שמסגרת ארגונית חרדית (פלטפורמה) במגדל העמק ללימודים אקדמיים 

 עבור הקהילה החרדית בצפון קום תקום.

 .  המועצה להשכלה גבוהה קובעת בזה לוח זמנים להתקדמות במימוש הרעיון של הקמת המסגרת 5

 ) ללימודים אקדמיים עבור הקהילה החרדית בצפון:הארגונית החרדית (פלטפורמה 

שבועות ממועד החלטה זו, יתבקשו מגישי ההצעה להקמת מסגרת ארגונית חרדית (פלטפורמה)  6בתוך  - 

במגדל העמק ללימודים אקדמיים עבור הקהילה החרדית בצפון, להגיש למועצה להשכלה גבוהה תוכנית 

כחות לקיומה של הפלטפורמה הלכה למעשה ולהפעלת תוכניות מסודרת ומלאה ובה מכלול הנתונים וההו

 ות להשכלה גבוהה מוכר/ים, בין כתליה.\אקדמיות של מוסד

בפרק זמן זה, תפעל במקביל ועדה שימנה סגן יו"ר המל"ג  מבין ראשי ועדות המשנה הקבועות של מל"ג  - 

ת להשכלה גבוהה שייבחרו ומקרב מליאת ות"ת, אשר תגבש את אמות המידה להכרעה בדבר המוסדו

 להפעיל תוכנית אקדמית במסגרת הארגונית החרדית (פלטפורמה) בצפון.
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) .B.Scנוהל למתן אישור למכללות אקדמיות להעניק לבוגרי תוכניות לימודים בהנדסה תואר "בוגר במדעים (

 .19.6.2007מיום  5) 440החלטת מועצה מישיבה מס' ( -

את  ה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה ומחליטה לאמץ המועצ

 הנוהל המעודכן שהוגש ע"י ועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה. להלן נוסח הנוהל שאושר:

 מבוא  - 1 קפר

טכנולוגיה והנדסה"  המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) מינתה וועדה הנקראת "וועדת המשנה של המל"ג לענייני

(להלן ועדת המשנה) אשר תבחן בין השאר בקשות אשר תוגשנה לה על ידי המכללות האקדמיות להשכלה 

במסלולי הנדסה מוגדרים, ותמליץ  ).B.Sc(במדעים  בוגרגבוהה, לאשר להן להעניק לבוגריהם את התואר "

 בפני המל"ג באם לאשר או לדחות בקשות אלה.

 סמךמטרות המ  –  2ק פר

מטרת המסמך היא ליצור נוהל אחיד וגלוי אשר ינחה את הוועדות המקצועיות לבדיקת התכניות השונות 

 בעבודתן ואשר ינחה את המוסדות המבקשים באשר לדרישות האקדמיות הנדרשות ואופן הגשת הבקשות. 

 מטרות הנוהל הן להבטיח: 

בידע הנדרש לפעילות בתחום  שיר מהנדס הבקיאתכנית הלימודים אשר תאושר עבור התואר המבוקש תככי  . 1

רכי המשק הישראלי והמצוין בתואר, וזאת ברמה המקובלת בעולם באותו תחום הנדסי, ובהתאם לצ

 המתפתח.

לו  גם תקנהבמקצועו עם גמר לימודיו, אלא כמהנדס כשיר את הבוגר לא רק לעבודה תתכנית הלימודים  כי . 2

כמהנדס לית ובין בלימוד עצמי, על מנת שיוכל להמשיך ולפעול אפורמרת במסגבסיס להמשך השתלמות, בין 

 במשך שנים ארוכות לאחר סיום לימודיו, בהתאם להתפתחויות במקצוע. 

רחיב את אופקיו של הסטודנט, לא רק בתחום המקצועי של השתלמותו, אלא גם תתכנית הלימודים  כי . 3

 מבחינה תרבותית וחברתית.
ת עומד אדם בעל כישורים ורמה גבוהים בנושא הנדון, שיכול להוביל את התכנית מהקמתה כי בראש התכני .4

 עד לייצובה וליזום את העדכונים והשינויים הנדרשים בהמשך.  

והן מבחינת מחויבותו הן מבחינת כישוריו ורמתו  ,הוראה שיועד למסלול הנדון, הן מבחינת היקפוהכי סגל  .5

אליו הוא משתייך, יבטיח קיום תכנית ברמה גבוהה בהתאם למדיניות הכוללת למוסד להשכלה גבוהה אשר 

 של המועצה להשכלה גבוהה.
גבוהה בהתאם ביצוע התכנית ברמה  ועמיד המוסד לרשות סגל ההוראה יאפשריכי משאבי ההוראה ש .6

למות הוראה .  משאבים אלה כוללים, בין השאר, כיתות ואולמדיניות הכוללת של המועצה להשכלה גבוהה

 מצוידים כראוי בעזרי הוראה חדישים, ספריות, מחשבים ותקשורת, מעבדות וסיוע טכני.
סטודנט המתקבל למוסד להשכלה גבוהה, יאפשרו ב הלימודים הנדונהכי תנאי קבלת סטודנטים לתכנית  .7

ית של המועצה תנאי הקבלה יהיו בהתאם למדיניות הכלל ללמוד ברמה נאותה ולסיים את לימודיו בהצלחה.

 להשכלה גבוהה.
ובתואר לצרכי הזכאות לרישום בפינקס המהנדסים והאדריכלים, תכנית הלימודים יכיר ב כי רשם המהנדסים .8

 .בתעודה ועפ"י חוק המהנדסים והאדריכליםבהתאם למסלול הלימודים אותו סיים כמצוין 
להמשיך ללימודי תואר שני באוניברסיטה  כי תכניות הלימודים תהיינה כאלה אשר תאפשרנה למקבל התואר .9

 וזאת, בכפוף לתנאי הקבלה הנהוגים במוסד המקבל.
קבלה, לדרכי קבלת החלטות ביחס להתקדמות האקדמית של הכי תובטח שקיפות מלאה בכל הנוגע לדרישות  .10

יבים להיות חי הנ"לנות הנוגעים לכל תקהסטודנט, ולדרישות למתן התואר. כל הנוהלים, הקריטריונים וה

 ומפורסמים ברבים. ,ברורים, גלויים
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להנחות את ועדת המשנה לענייני טכנולוגיה א יה ,אשר יובא לידיעת הציבורזה, , מטרת מסמך סיכוםל

המסמך ופרסומו ברבים  .להבטיח שקיפות מלאה בכל הנוגע לעבודתהואת  הוועדות המקצועיות בעבודתן ו 

את החלטותיה יהיו גלויים וברורים וכי יינתן  ועדת המשנה תקבל הםהקריטריונים לפיוהנוהלים יבטיח כי 

 .ת המשנהבכל בקשה אשר תוגש לוועד , ושוויוניהוגן ,טיפול הולם

 הגשת הבקשה לאישור הענקת תואר – 3פרק 

 כללי:

 בקשה לפתיחת תכנית לימודים חדשה תוגש בהתאם ל"הנחיות לפתיחת תכניות לימודים  .  1

 חדשות.      

כל בקשה לפתיחת תכנית לימודים חדשה תלווה ב"רשת ביטחון" שתינתן ע"י המוסד המבקש או ע"י מוסד  . 2

 אחר, וזאת בהתאם לנהלי הות"ת והמל"ג באשר ל"רשת ביטחון".

 רשאי להגיש בקשה:  המוסד המבקש . 3

 .).B.Sc( "בוגר במדעיםאר "מוסד המבקש להיות מוכר כמוסד להשכלה גבוהה ולהעניק את התו  .1 

 מוסד מוכר להשכלה גבוהה או מוסד הפועל בהיתר המועצה להשכלה גבוהה, המבקש לפתוח תכנית       .2 

 בתחום הנדסי. ).B.Sc( "בוגר במדעיםלימודים חדשה לקראת התואר "        

 מיות.מוסד העומד בדרישות שקבעה המל"ג לגבי "הניהול האקדמי" במכללות האקד .  3 
 תכנית הלימודים

מטרת התכנית לתת לסטודנט בסיס אקדמי ומקצועי איתן ולפתח בו את היכולת ליישם את הידע בתחום 

הנדון שרכש. כמו כן, על התכנית לפתח אצל הסטודנט יכולת חשיבה ולימוד עצמי. כל תכנית חייבת לכלול 

ורסים שבה חייבים להנתן במבנה סדור בסיס מוצק במדעים מדוייקים, יסודות ההנדסה ותכן הנדסי והק

 והגיוני כשלכל קורס תרומה ייחודית לתכנית כולה.

 מבנה תוכנית הלימודים: . 4

  תכנית הלימודים תוכן על פי המסגרת הבאה:

חישוב נקודות הזכות למקצועות הנלמדים: נקודה אחת פירושה שעת הרצאה אחת לשבוע במשך סמסטר. 

 נקודה. ½ -עבדה שבועית במשך סמסטר תחשב לשעת תרגיל שבועי או שעת מ
חטיבות עיקריות וכן מקצועות כלליים  4נ"ז התוכנית תכלול  155-165תוכנית הלימודים תהיה בהיקף של 

 וחינוך גופני כמפורט להלן:                    

 מתמטיקה, פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, אנגלית נק' לפחות 40-כ מדעי היסוד  

 וד ההנדסיים מדעי היס

 

 מקצועות הנדסה

 נ"ז 45-כ

 

 נ"ז 45-כ

נק'  10חלקם חובה וחלקם בחירה) מתוכם 

 מוקדשות לתכן.

  נק' 10-כ פרויקט הנדסי

  נק' 10 מקצועות כלליים

 ש' לשבוע 2שני סמסטרים של  נק' 2 חינוך גופני

ם הרלוונטי ותוגש לאישור תכנית הלימודים המותאמת לתחומים השונים תיבדק ע"י ועדה מקצועית בתחו

 וועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה.

נק"ז כל  20סמסטרים) על ידי לימודים בהיקף ממוצע של   8שנים (או  4סטודנט אמור לסיים לימודיו בתוך 

 סמסטר. 

 החלק המתייחס לתוכנית הלימודים בבקשה יכלול:  

 מבנה תכנית הלימודים. א. 
 המוצעים במסגרת התכנית, לרבות פרשיות לימוד וביבליוגרפיה.רשימת כל הקורסים  ב. 
 הדרישות הלימודיות במסגרת התכנית (מקצועות חובה, מקצועות בחירה, היקף הבחינה וכד'). ג.  
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 שנות הלימודים (במסגרת תכנית מלאה). 4 -תכנית מוצעת ל ד. 
 תקנות הקשורות לביצוע תכנית הלימודים .  5

 ים לביצוע תכנית הלימודים ויפרסמם.המוסד יקבע כלל .1
 ככלל, הסטודנט חייב לסיים את קורסי היסוד בתוך חמשת הסמסטרים הראשונים של לימודיו במסלול. .2

המוסד יפרסם לקראת כל שנת לימודים, או לקראת כל סמסטר, תכנית לימודים מומלצת. סטודנט שילמד לפי  .3

סמסטרים). במקרים מיוחדים יוכל הסטודנט  8שנים ( 4במשך תכנית זו יוכל לסיים את לימודיו לתואר 

 שנים. 6לפרוס את לימודיו, לכל היותר,  למשך 
נ"ז, אלא אם קיבל  24 -נ"ז, אולם לא יותר מ 12סטודנט חייב לקחת בכל סמסטר קורסים בהיקף מינימלי של  .4

 רשות מיוחדת לכך.
דם. סטודנט לא יירשם לקורס, אלא אם סיים בהצלחה את לגבי כל קורס, יש לקבוע ולפרסם את קורסי הק .5 

 לימוד קורסי הקדם.
 סגל ההוראה .6

מחלקה במשרה מלאה בדרגה אקדמית של מרצה בכיר לפחות ובעל וותק  \בראש כל תכנית יעמוד ראש חוג .1

היטב את  באקדמיה. ראש התכנית צריך להיות חבר סגל בעל נסיון הן במחקר והן בהוראה של התחום, שמכיר

 הדרישות שיובילו לבוגר איכותי, ויוכל ללוות את התוכניות בעוברה עדכונים ושינויים בהמשך דרכה.

חברי סגל בעלי תואר שלישי בתחום  2-3כתנאי מינימום לפתיחת תכנית לימודים חדשה, נדרש המוסד  לגייס  .2

מיועדים ללמד בתכנית. אולם, לקראת ה -ההנדסי הנדון וחבר סגל נוסף בתחום קרוב, במשרה תיקנית במוסד

אנשי סגל בכירים במשרה מלאה, בעלי תואר שלישי בתחום  4שלב ההסמכה, יש להעסיק בתכנית לפחות 

 ההנדסי הנדון.

על הוועדה המקצועית הבודקת את התכנית, לקבוע את היחס הרצוי בין מספר חברי סגל  למספרי סטודנטים  .3

 בתכנית. 
 יק מורים בהתאם להיקיפי ההעסקה שקבעה ות"ת.על המוסדות להעס .4
מקורסי  70%יש לדרוש מהמוסדות להפקיד את הוראת קורסי החובה בידי סגל המוסד ולקבוע כי לפחות  .5

החובה בתוכנית לתואר ראשון ילמדו ע"י חברי סגל המועסקים במשרה תקנית (לכאלה יחשבו מי שנושא 

 בדרגת מרצה ומעלה). 

 ה לתכנית לימודים במוסד להשכלה גבוהה תנאי קבל   .7  

מטרת קביעת תנאי הקבלה היא להבטיח כי הסטודנטים המתקבלים יוכלו להתמודד עם תכנית לימודים  .1

 איכותית ולסיים בהצלחה את תכנית הלימודים לתואר.

 550של ) ציון במבחן פסיכומטרי 1תנאים להרשמה לתכנית לימודים לתואר בוגר בתחום הנדסי הם: ( .2

) תעודת בגרות ישראלית (או תעודה שוות ערך ממוסד חינוכי מוכר בחו"ל) עם מתמטיקה 2( -לפחות ו

, 70יח"ל בציון  4, אנגלית ברמה של  70יח"ל בציון  5, מתמטיקה ברמה של  80יח"ל בציון  4ברמה של 

 70ת הלימוד של לפחות ועם ציון בגרות ממוצע משוקלל לפי יחידו  65יח"ל בציון  5אנגלית ברמה של 

 ללא בונוס). -100(מתוך 

 מכלל המתקבלים. 10%יתאפשרו חריגים בהיקף של  .3

 :קבלת הנדסאים .8   

הנדסאי אשר סיים לימודיו בבי"ס מוכר להנדסאות ובידו דיפלומה או תעודת זכאות לדיפלומה (כולל עמידה  

 ת מהדרכים הבאות, לפי בחירתו:בבחינות חיצוניות והגנה על הפרויקט), יוכל להתקבל באח

 על פי ציוניו בתעודת הבגרות כאמור לעיל. -

 על פי הציון הממוצע המשוקלל של ציוניו בתעודת הבגרות ובלימודי ההנדסאות . -
 בבחינות החיצוניות של מה"ט. 75על פי ציון של לפחות  -

 :זיכוי עבור לימודי הנדסאות .9
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ל לימודים לתואר "בוגר במדעים", זכאי לקבל פטור עם זיכוי בנקודות הנדסאי אשר התקבל למוסד למסלו .1

עבור מקצועות אשר למד במסגרת לימודי ההנדסאות ואשר הם שווי ערך בהיקף וברמה לאלה הנכללים 

נ"ז של לימודים  10נ"ז (מתוכם  40בתכנית הלימודים של המסלול. הזיכוי יהיה בהיקף של לכל היותר 

 כלליים).

ך יפרסם המוסד להשכלה גבוהה עבור כל מסלול לימודים הכלול בבקשה את רשימת המקצועות לשם כ .2

 אשר עבורם יינתן פטור.

בהשוואה לקורסים  -המוסד המבקש יכלול בבקשה פירוט הקורסים עבורם יקבל ההנדסאים פטור   -

ימה בתנאי אותם למד במסגרת לימודי ההנדסאות. סטודנט יוכל לקבל פטור ממקצוע הנמצא ברש

 לפחות באותו מקצוע בלימודי ההנדסאות. 80שקיבל ציון של 

 לא ינתנו פטורים לקורסים במדעי יסוד ולימודי הנדסה.   -

 רשימת הפטורים תוגש לאישור המל"ג ותבדק באופן פרטני.    -

 תשתיות פיסיות משאבים נוספים: .10
 מבוקשת ברמה אקדמית במוסד תימצא התשתית הפיסית המאפשרת את קיום התכנית ה

נאותה לרבות: כיתות לימוד, חדרי הרצאות, ספריה, מעבדות, מחשבים, תוכנות, אמצעי הוראה וציוד אחר 

הנחוץ לקיום התכנית המבוקשת. הנדסות שאינן הנדסות 'רכות' נדרש מהנדס שירות (מהנדס אלקטרוניקה, 

חסים ל"תשתית הפיסית" בהתאם למפורט יימחשבים או מכונות). המוסד יפרט את הנתונים השונים המת

 בהנחיות להגשת בקשה לפתיחת תכנית לימודים חדשה.

 מספר תלמידים .11
 מספר התלמידים אותם מתכוון המוסד לקלוט יהיה תואם לסגל ההוראה והמשאבים הפיזיים העומדים .1

 לרשותו, ויעמוד בדרישות ות"ת.

ימודים חדשה את מספר התלמידים הצפויים להקלט לתכנית המוסד יפרט בהתאם להנחיות לפתיחת תכנית ל .2

 .steady state -המבוקשת מדי שנה עד להגעה ל

 הדיון והטיפול בבקשה – 4פרק 

החלטות לגבי בקשה שהוגשה לוועדת המשנה, תתבססנה אך ורק על קריטריונים כפי שהם מוצגים במסמך  .1

 זה. 

למקובל  יהיה בהתאם  (B.Sc)את התואר "בוגר במדעים" הטיפול בבקשה לפתיחת תכנית לימודים לקר .2

 בנהלי הות"ת והמל"ג.

) במסלול הנדסי .B.Scאין מוסד רשאי לפרסם הודעה על פתיחת מסלול לימודים לתואר "בוגר במדעים" ( .3

 ללא אישור המסלול על ידי מליאת המל"ג. 
 אישור התוכנית – 5פרק 

יץ למליאת המל"ג על פרק הזמן  למתן האישור הראשוני (זמני) בהתאם למקובל במל"ג, ועדת המשנה תמל

לתוכנית. בשלב זה תמונה לתוכנית וועדה מלווה אשר תמשיך ותעקוב אחר התנהלות התוכנית במוסד ויישום 

 המלצות הוועדה, עד לשלב ההסמכה. 

 ערעור – 6פרק 

, יוגש לועדת המשנה לענייני המוסד רשאי לערער על החלטות ועדת המשנה. הערעור, מלווה בנימוקים

 טכנולוגיה והנדסה, ועדת המשנה תדון בערעור.

כל המפורט לעיל מהווה תנאי מינימום להגשת בקשה ואולם, הוועדות המקצועיות רשאיות להמליץ לוועדת 

 המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה על קביעת תנאים מחמירים יותר.
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 .15.7.08מיום  22) 457החלטת מועצה מס' ( –יות והסטנדרטים ללימודים בתחום מדעי המחשב המלצות כלל

 המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצות ועדת המשנה להערכת איכות והבטחתה בנוגע להמלצות 

  הכלליות והסטנדרטים ללימודים בתחום מדעי המחשב (אשר אומצו גם ע"י ועדת המשנה לענייני טכנולוגיה

 והנדסה) כדלקמן:

 תואר ראשון

 דמות הבוגר א. 

הבוגר צריך להיות בעל הבנה רחבה בתיאוריה של מדעי המחשב, של מהות החישוביות ושל היסודות  .1

 המתמטיים של החישוביות, ובעל ידע מתמטי איתן.

ת תכנה, מערכות הבוגר צריך להיות בעל ידע רחב בתחומים יישומיים של מדעי המחשב (שפות תכנות, הנדס .2

 הפעלה, מבני מחשבים).

 הבוגר מסוגל להשתלב בצוות פיתוח במפעל הפועל בטכנולוגיה עילית מבוססת מחשוב. .3
 הבוגר יכול לבצע פרויקט תעשייתי המבוסס על מחשוב. .4

ון הבוגר מסוגל לנתח בעיה יישומית, לפתח אלגוריתמים יעילים ולשלב אותם במערכת תכנה המיועדת לפתר .5

 הבעיה.
 הבוגר הוא בעל יכולת לימוד עצמי ומסוגל להציג נושאים במדעי המחשב בפני קהל שומעים. . 6

הבוגר מודע להשלכות של המחשוב על הפרט, על ארגונים ועל החברה, והוא מודע להיבטים שונים של  . 7

 המחשוב, מבחינה אתית, חוקתית ופוליטית.
 תלב בהצלחה בתכנית ללימודי המשך לתואר שני.בוגרים המצטיינים מסוגלים להשה . 8

 

 תכנית הלימודים ב. 

 תכנית הלימודים צריכה לכלול מקצועות חובה ומבחר סביר של מקצועות בחירה.  

 מקצועות החובה (הליבה) צריכים לכלול:
שלישי  חבילת מקצועות במתמטיקה, בהיקף סביר וברמה גבוהה, שינתנו על ידי מורים מנוסים בעלי תואר .1

, יבתחום המתמטיקה. במקצועות המתמטיקה יכללו: מתמטיקה דיסקרטית, חשבון דיפרנציאלי ואינטגראל

 אלגברה ומבוא להסתברות.
חטיבת מקצועות בתיאוריה של מדעי המחשב בהיקף סביר הכוללת: תורת האוטומטים (או מקצוע דומה),  .2

 מבני נתונים, תורת האלגוריתמים ותורת החישוביות.
 לפחות סמינר אחד ולפחות פרויקט מעשי הכולל את שלבי הפיתוח של פרויקט כמקובל בתעשייה. 

 חטיבת מקצועות יישומיים בתחום שפות התכנות, הנדסת תכנה, מערכות הפעלה, מבני  מחשבים ותוכן לוגי.
אפשרויות התכנית צריכה להציע מבחר רחב ככל האפשר של מקצועות בחירה בתחום מדעי המחשב וגם  . 3

לצורך הרחבת ההשכלה הכללית  םבחירה בתחומים קרובים (כלכלה, ניהול, מתמטיקה) ובתחומים הומאניי

 של הסטודנט. 
 לימודי התואר צריכים לעודד לימוד עצמי. . 4

 סטודנטים, הוראה ולמידה ג. 

 ות מל"ג).יש להקפיד על סף הקבלה ללימודים שנקבע בחוק המל"ג: תעודת בגרות (בהתאם להנחי .1
יחידות לימוד לא יתקבלו אלא אם כן עברו  3תלמידים שרמת המתמטיקה בתעודת הבגרות היא בהיקף של 

 5-ו 4בהצלחה (עמדו בבחינה סופית) מכינה המיועדת להעלות את הידע המתמטי של הסטודנט לרמה של 

 יחידות לימוד.
 תלמידים על תנאי. 10%-לא יתקבלו ללימודים יותר מ .2
 חלקה תציג תכנית מפורטת לתמיכה בסטודנטים חלשים אשר התקבלו בתנאים מיוחדים.המ .3
 המחלקה תקבע תנאי מעבר קשוחים משנת לימודים אחת לשנייה, ותנאים ברורים לזכאות לתואר. .4
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המחלקה תקים מערך מתרגלים ראוי ותציג תכנית מפורטת של תירגול משוב לסטודנטים והתנסות במעבדות  .5

 לקורסים השונים. בצמוד
 מקורסי החובה יינתנו על ידי חברי סגל במשרה תקנית (לא מורים מן החוץ). 80%לפחות  .6

 סגל

מספר חברי הסגל הבכיר בעלי תואר שלישי במדעי המחשב ובמשרה הדרוש לצורך פתיחת תכנית לימודים  .1

הנ"ל יגויסו לכל המאוחר עד  שלושה מהם עם פתיחת התכנית ושאר חברי הסגל-יהיה לפחות שישה: שניים

 לפתיחת ההרשמה למחזור השלישי וכתנאי למתן הסמכה.
לא תינתן הסמכה לתכנית לימודים אם אין במצבת הסגל חברי סגל במשרה תקנית (לא מורים מן החוץ)  .2

 ממקצועות החובה בתכנית. 80%המסוגלים ללמד לפחות 
 באוניברסיטאות. 25:1במכללות ולפחות  50:1יחס סגל בכיר במשרה לסטודנטים יהיה לפחות  .3

 תשתיות

על המוסד להבטיח קיום תשתיות הולמות אשר יאפשרו את קיום תכניות הלימודים ואת המחקר של חברי 

הסגל: מעבדות ייחודיות, כח מחשוב הולם, תמיכה טכנית ראויה, ספריה חדשנית ומתחדשת, כיתות לימוד 

 לטפל בצרכי הסגל והסטודנטים ומשרדי סגל מצוידים וראויים. המצוידות כהלכה, מזכירות המסוגלת

 תואר שני

 כללי -דמות הבוגר בתואר שני א.

 יכולת רחבה ללימוד עצמי. .1
 שליטה רחבה בנושא אותו חקרו והבנה מעמיקה של הנושא. .2
 ידע תיאורטי ומעשי רחב בתחומים רבים של מדעי המחשב. .3

 רידמות הבוגר בתואר שני מחק  ב.

 יכולת מוכחת לנהל מחקר עצמאי ולערוך את תוצאות המחקר בכתב. .1
 יכולת לחפש ולמצוא בספרות המקצועית חומר עכשווי הנוגע לנושא אותו הם חוקרים. .2
 שליטה רחבה בנושא אותו חקרו והבנה מעמיקה של הנושא. .3
 שך לתואר שלישי.המצטיינים שבין המוסמכים יוכלו להשתלב בהצלחה בתכנית לימודי המ .4

 תואר שני לא מחקרי ג. 

תנאים מפורטים לפתיחת תכנית לתואר שני לא מחקרי נקבעו על ידי המועצה להשכלה גבוהה (החלטה מיום 

 ). בנוסף, יש להוסיף את הקריטריונים שלהלן:15.7.2003
 תכנית הלימודים תכלול פרויקט יישומי בהיקף גדול (שנתי). .1

לתואר שני יידרשו להגיש עבודת סיכום ו/או להיבחן בבחינת רוחב, בה ייבחנו על רוחב סטודנטים בתכנית  .2

 הידע במדעי המחשב אותו רכשו.
 מקורסי החובה (נ"ז) לתואר השני יהיו קורסים ייחודיים לתארים מתקדמים. 70%לפחות  .3

 תואר שני מחקרי ד. 

להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות נקבעו תנאים מפורטים לפתיחת תכנית לתואר שני מחקרי במוסדות 

 ). בנוסף, יש להוסיף את הקריטריונים שלהלן:26.10.2004על ידי המועצה להשכלה גבוהה (החלטה מיום 
לא יוכל מוסד אקדמי לפתוח תכנית לימודים לתואר שני מחקרי אם אין במצבת הסגל שלו לפחות: עבור  .1

חברי סגל בכיר במשרה, בעלי תואר שלישי במדעי  10פחות ל –מכללות עם תואר ראשון במדעי המחשב

חברי סגל  20 –המחשב ו/או בתחומים הרלוונטיים למדעי המחשב, והעוסקים במחקר פעיל; באוניברסיטאות 

 כאלה.

המחלקה תפרט הליכי אישור נושא מחקר לסטודנטים, הליכי מעקב אחר הסטודנטים והליכי אישור גמר,  .2

 כמקובל באקדמיה.

 מנחה עבודת המחקר יהיה בדרגת מרצה לפחות ובעל תואר שלישי. .3
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. תתאפשר חריגה רק באישור ועדה 5-7 -מספר המונחים הכולל (תואר שני ותואר שלישי) לחבר סגל יוגבל ל .4

 מיוחדת של המוסד.
 מקורסי החובה (נ"ז) לתואר השני יהיו קורסים ייחודיים לתארים מתקדמים. 70%לפחות  .5
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 קווים מנחים לתוכניות לימודים בתחום מערכות מידע

ואת המלצת  12.5.11המועצה להשכלה גבוהה מאמצת  המלצת ועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה מיום 

 ליטה  כלהלן:ומח 24.5.11ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות וחינוך מיום 

 כלהלן: לאמץ את דוח הוועדה המקצועית ולהעבירו לידיעת המוסדות להשכלה גבוהה
 מידע מערכות בתחום הלימודים תכניות לבדיקת הועדה דוח

 הקדמה .1
  ארבע לימודים תוכניות זה ובכלל ,מידע מערכות בתחום לימודים תכניות לבדוק התבקשנו 
  כתוצאה .מידע במערכות שנתיות תלת לימודים יותותכנ מידע בהנדסת מערכות שנתיות 
 לוועדת כהמלצות שתוגשנה ,אלה לתכניות והגדרות ברורות תבניות לבנות התבקשנו מהבדיקות 

 גבוהה. להשכלה למועצה המלצתן ויגבשו בהן ידונו אשר ,אוניברסיטאות לענייני 
  מרב י"וע ,ג"המל של והנדסה לוגיהטכנו לענייני המשנה ועדת חבר ,ניצן מאיר 'פרופ י"ע תודרכנו 
  כן כמו .ולגבולותיה העבודה למטרות באשר ,והנדסה טכנולוגיה בתחום בכירה מרכזת,שרווינטר 
  מספר של מידע מערכות ובהנדסת מידע במערכות תכניות הלימודים את לעיוננו קיבלנו 
 .בארץ ומכללות אוניברסיטאות 
 
 העבודה וגבולות מסגרת .2
  מסגרת את הגדרנו ,העבודה תחילת עם שקיבלנו התדריך ובעקבות ,העבודה רותמט לאור 
 :וגבולותיה כלהלן העבודה 

 בלבד. הראשון לתואר בתחום לימודים לתכניות מתייחסת העבודה  א)
 -120 כ הכולל שהיקפן מידע במערכות שנתיות-תלת לימודים לתכניות מתייחסת העבודה  ב
 -160 כ הכולל שהיקפן מידע מערכות בהנדסת שנתיות-ארבע ודיםלימ ולתכניות נק, / שעות 
 מעבדה). או תרגול שעות 2- ל או הרצאה/הוראה לשעת שקולה 'נק 1 כלל-נק, בדרך/שעות 

 במכללות. או באוניברסיטאות לימודים תכניות בין מבחינה אינה העבודה  ג)
 השונות. הלימודים תלתכניו תלמידים של קבלה לדרישות מתייחסת אינה העבודה  ד)
 אקדמית ביחידה להיות שצריכים הסגל חברי של ולאיכות לכמות מתייחסת אינה העבודה  ה)

 להיות צריכים לימודים תכנית לקיים שכדי ברור .בתחום לימודים תכנית את המקיימת 
 קיימות זה שבעניין מניחים אנו ;מתאימה באיכות סגל חברי מספיק אותה המציע במוסד 
 ג."המל של דרישות/ותהגדר 

 כלומר ,האפשריים מהתארים אחד בכל מפורטת לימודים תכנית להגדיר נועדה לא העבודה  ו)
 העבודה מגדירה ,אלא .קורסים של סילבוסים ולא לימוד שנות לפי קורסים רשימות מציעה אינה היא 

 בכל נדרשה u1492 הלימודיםוהיקף  לימודים,  תכנית כל מורכבת להיות צריכה שמהן קורסים של קטגוריות
 מהן. אחת בכל ליבה נושאי/לקורסים דוגמאות מתן תוך ,קטגוריה
 תכניות כמה עד לבחון מטעמו שיפעל גוף לכל או ג"למל תאפשרנה זו בעבודה המוצעות ההגדרות
 מנחים קווים לשמש אמורות ההגדרות ,כן-כמו .הצרכים על עונות מוצעות או קיימות לימודים

 ערכה את שוקל ג"המל כאשר .בתחום לימודים תכניות להציע המעוניינים קדמאייםא למוסדות

  מבנה מלבד נוספים שיקולים בחשבון נלקחים בודאי קיימת), (או מוצעת לימודים של תכנית
 סטודנטים, של הקבלה תנאי (כגון זו בעבודה המוצעות בהגדרות ועמידתה תכנית הלימודים

 וכדומה) ספריה ,מעבדות ,מחשבים - הקיימות התשתיות ,תחוםה האקדמי ואיכות הסגל כמות

 עוסקת. לא זו עבודה,כאמור ,אלה בכל -



 99 

 

 אקדמי כתחום מידע מערכות .3
 ובניהול בתפעול ,שירותים באספקת ,מוצרים בייצור קריטי מרכיב הינן מחשב מבוססות מידע מערכות
 לעסקים תחרותי יתרון ליצירת או/ו לשמירה ייםחיונ מידע בטכנולוגיות ויעיל אפקטיבי שימוש ארגונים

 מידע מערכות .רווח מטרות ללא ארגונים או ממשלתיים גורמים ידי על גבוהה שירותים ברמה ולאספקת
 לצורך חיוניות אלה מערכות .והאסטרטגית הטקטית ,התפעולית ברמה בכל הרמות: הניהול בתהליכי תומכות

 המידע ומערכות המידע טכנולוגיות של הגדולה החשיבות .החלטות תבתהליכי קבל וניתוחם אתגרים זיהוי
 לתחזק ,לפתח שיכולים מתאימה אקדמית הכשרה בעלי מקצוע מעולים באנשי הצורך את מדגישה בארגון
 המאה של השישים בשנות בעולם להתפתח החל אקדמי כתחום מידע מערכות.המידע מערכות את ולנהל

 ולצורך עסקיים נתונים עיבוד לצורך במחשבים להשתמש החלו רגוניםלאחר שא מעטות שנים ,הקודמת
 ,פרויקטים ניהול ,תפעוליים בתהליכים לטיפול במחשבים את השימוש הרחיבו כשארגונים ,בהמשך .דיווח

 הן לגדול המשיך האקדמי התחום ,תעשיות וכלל אסטרטגיות ארגוניות ולקביעת החלטות בקבלת תמיכה
 .לעומק והן לרוחב

 .אנושיים ממרכיבים והן טכניים ממרכיבים הן מורכבות בארגון מידע שירותי המספקות מידע ערכותמ
 צריך מידע מערכות לאנשי .וידע מידע ,נתונים ומאחזרות מעבירות ,מעבדות ,מאחסנות ,אוספות אלה מערכות

 להכיר חייבים הם ,ןהארגו בתוך פועלים שהם כיון .ובתכנה נתונים בתקשורת ,בחומרה מידע בסיסי שיהיה
 וכוח ,שיווק ,מימון ,חשבונאות כגון) שלו הפעולה אופני ואת הארגון מרכיבי את ,המבנה הארגוני את היטב
 .מידע טכנולוגיות בעזרת הארגון מטרות בהשגת לתמוך כדי הארגונית את האסטרטגיה להבין עליהם .(אדם

 של ניתוח יכולת ,מערכתית חשיבה ליכולת זקוקים עמיד מערכות אנשי ,ולהבנה הארגונית הטכני לידע בנוסף
 בתחום האקדמיות התכניות על כן על .בצוות עבודה ומיומנויות מיומנויות תקשורת ,עסקיות הזדמנויות

  .אלה מרכיבים גם לכלול
  ( AIS   Association for הארגון עם יחד ACM (Association for Computing Machinery) הארגון 

(Information Systems במערכות ראשון לתואר לימודים תכניות לגבי מעודכנות הנחיות 2010 בשנת פרסמו 
 .מתחילים מידע אנשי מערכות הכשרת לגבי בתעשייה המעסיקים ציפיות ניתוח על מבוססות הדוח המלצות

 :המידע מערכות מקצוע לגבי הבאות ההנחות על ,היתר בין ,התבסס הדוח
 עסקיים, ארגונים :כגון מגוונים התמחות תחומי בעלי עבודה במקומות מועסקים דעמי מערכות אנשי .1
 :כי להפנים הסטודנטים על כן על .רווח כוונות ללא וארגונים ממשלתיים משרדים ,שירותי בריאות 

 .שונים מאפיינים בעלי בארגונים מוצלחת פעילות לאפשר הוא מידע מערכות אנשי תפקיד  א.
 .הארגון רמות בכל מועסקים מידע תמערכו אנשי  ב.

 הדרוש מתאים טכני ולידע הארגון של ההתמחות תחום של מעמיקה להבנה זקוקים מידע מערכות אנשי ג.

 .תפקידם למילוי

לצורך בהן והשימוש המערכות היקף בגלל וגוברת הולכת אסטרטגית חשיבות מקבלות מידע מערכות ד.

 .הארגון מטרות השגת 
 :הסטודנטים על כן על .וביקורתית אנליטית לחשיבה זקוקים מידע מערכות אנשי .2
 אתגרים עם התמודדות יכולת ובעלי אנליטית חשיבה כושר בעלי להיות .א
 והבעיות האתגרים את ולנסח להבין כדי ארגוניים במושגים להשתמש .ב
 וחדשים מסורתיים ומיומנויות מושגים להפעיל יכולת בעלי להיות .ג
 גלובלית סביבה בתוך ונתונים תוכנה ,חומרה ,תהליכים ,אדם מבני מורכבת מערכתש להבין .ד
 טובה בינאישית לתקשורת וזקוקים המקצועית האתיקה כללי לפי לפעול חייבים מידע מערכות אנשי  .3
 :המקצוע שאנשי להבין הסטודנטים על כך לשם .צוות בעבודת הקשורות ולמיומנויות 

 מקצועית התנהגות כללי לפי ולפעול אתיות סוגיות ביקורתית בצורה להעריך ליםמסוג להיות צריכים  א.
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 האישית ברמה להצליח וגם אחרים מקצוע אנשי עם פעולה לשתף מסוגלים להיות צרכים  ב.
 לאחר הקשבה ליכולת זקוקים וכן ,פה-ובעל בכתב מעולות תקשורת למיומנויות זקוקים ג.
 לקבל מסוגלים להיות וחייבים סיכונים לקיחת יכולת ,יצירתיות ,תסקרנו ,התמדה להפגין חייבים ד.

 תכונות

 אחרים. אצל גם אלה 
 הסטודנטים: על כן על .מידע מערכות ומפתחים מתכננים מידע מערכות אנשי .4

 פרויקטים בניהול ,טכניים פתרונות ומימוש בהגדרה ,ארגוניים תהליכים של במידול כישורים בעלי להיות א.

 ארגונים. ובין הארגון בתוך מערכות ובובשיל
 העברה ,בעיבוד הקשורות טכניקות כולל ,מידע מערכות פיתוח של בטכניקות מומחים להיות ב.

 הנתונים. איכות של ובהערכה ,ואחסוןנתונים

 

 מידע מערכות בתחום ללימודים מסגרת תכניות הגדרת .4
 בארץ קיימות לימודים תכניות ובחינת ,אקדמי וםכתח מידע מערכות הגדרת ,העבודה וגבולות מסגרת לאור

  מערכות בתחום הראשון לתואר ללימודים מסגרת תכניות שתי בין מבחינים אנו ,ובמכללות באוניברסיטאות
 מידע:

 שנתית-ארבע לימודים לתכנית מסגרת :מידע מערכות בהנדסת לימודים מסגרת

 .האקדמי המוסד של הלהנדס מחלקה/פקולטה/ס"בי של ארגונית במסגרת לתואר
 שנתית-תלת לימודים לתכנית מסגרת :מידע במערכות לימודים מסגרת .B.Sc או .B.A -בדרך שניתנת

 לתואר      
 .החברה מדעי או עסקים מנהל או לניהול מחלקה/פקולטה/ס"בי של ארגונית במסגרת כלל

  לימודים מתכנית להבדיל זאת .םלימודי תכנית של תבנית לציין מסגרת תכנית במונח משתמשים הערה: אנו
  תכנית לקיים/להציע יכול אקדמי מוסד ,כלומר .המסגרת תכניות משתי לאחת משויכת להיות מסוימת שכולה

 התכנית :לדוגמה .כאן המוגדרות המסגרת תכניות משתי אחת של מופע/יישום שהיא למעשה לימודים
  להנדסת
  למערכות התכנית ;מידע מערכות בהנדסת המסגרת לתכנית תמשויכ גוריון-בן שלאוניברסיטת מידע מערכות

 מידע. במערכות המסגרת לתכנית משויכת עמק יזרעאל מכללת של ניהוליות מידע

 
 קורסים של תקטגוריו .5

 למספר לימודים מסגרת כל של הקורסים כלל את לסווג לנכון מצאנו .מקורסים מורכבות לימודים תכנית כל
 בהיקף, הם המסגרת תכניות שתי בין ההבדלים .קרובים בנושאים קורסים כוללת ריהקטגו כאשר ,קטגוריות

  חייב לימודים תכנית של מופע כל ,לפיכך .מהקטגוריות אחת בכל הנקודות מספר/הקורסים היינו בכמות
 להלן. שיוגדר מתאים בהיקף קטגוריה בכל נקודות מספר/כמות קורסים לכלול

 הקורסים: קטגוריות להלן
 ומחשבים מידע במערכות קורסים .1

  קושי שיש כיון אולם .המחשב מדעי וקטגורית מידע מערכות קטגורית בין להבחין חשבנו בתחילה
 הפעלה מערכות ,נתונים מבנה ,תכנות כגון) אלה מקטגוריות לאחת קורסים אלה-אי לשייך/להבחין

 .אחת משותפת בקטגוריה שביםומח מידע מערכות בתחומי הקורסים כל את לכלול החלטנו ,(ועוד
 וארגון בניהול קורסים  .2
 וסטטיסטיקה במתמטיקה קורסים  .3
 (מידע מערכות להנדסת רק רלוונטי) פיזיקה/בהנדסה קורסים  .4 
 כלליים קורסים  .5
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 הנדרשים ולקורסים תכנית כל למטרות התייחסות תוך המסגרת תכניות שתי את נגדיר הבאים בפרקים

  קיימות לימודים תכניות ניתוח של תוצאה הוא להלן שיוגדר המבנה .האלה קטגוריותבכל אחת מה
  את נגדיר קטגוריה בכל .בארץ ובכללות באוניברסיטאות מידע ובהנדסת מערכות מידע במערכות

  בהנדסת נקודות 160 היינו) הלימודים תכנית מכלל נקודות אחוזים ושל של בטווח הקורסים כמות/היקף
  בכל לכלול שיש ליבה נושאי או קורסים של שמות מידע. (כן נציין במערכות נקודות -120 ו מידע מערכות

  מוסדות של לימודים תכניות בין בהיקף הקורסים בשמות הבדלים להיות יכולים ,כאמור .קטגוריה
 קטגוריה. כל עבור המוגדרים בגבולות הכל אך – אקדמיים

 
 מידע תמערכו תוכנית מסגרת מערכות מי .6
 התכנית מטרת  .א

 לפתח יוכלו שבאמצעותם וכלים שיטות ,ידע בסיסי לבוגרים לספק מידע מערכות בהנדסת התכנית מטרת
 ,רבות ופעילויות שלבים כולל מידע מערכת פיתוח .וניהוליות תפעוליות למטרות ארגוניות מידע מערכות

 .בארגון המערכת והטמעת ,התוכנה איכות תבדיק ,תכנות ,עיצוב ,ניתוח ,ישימות חקר ,תכנון זה ובכלל
 של טיפוס-אבות לפתח ,מתאימים מודלים לבנות ,דרישות לאפיין ביכולת אלה כרוך פעילויות של הביצוע
 לספק צריכה מידע מערכות הנדסת התכנית ,פיתוח לכישורי בנוסף .תוכנה -הנדסת בכלי ולהשתמש מערכת

 ניתוח ,סינון ,חיפוש לבצע אמצעים וליישם לפתח זה ובכלל ,ובמידע מושכל בנתונים בשימוש מיומנויות לבוגר
 לצרכי ובמידע בנתונים ושימוש

 .החלטות בקבלת ולסיוע הארגון של יעיל תפעול
 של שונים לתפקידים ולהתקדם ,פיתוח בצוות כחבר ,היתר בין ,לעבוד עשוי מידע מערכות הנדסת בוגר

 מקצועות
 מהנדס .בארגונים מידע ומערכות מחשב יחידות ולנהל פרויקטים לנהל ,פיתוח צוותי לנהל וכן ,הפיתוח
 מערכות

 מערכות מפתחים שבהם תוכנה בתי :ובהם ,הציבורי או הפרטי בסקטור שונים בארגונים לעבוד עשוי מידע
 ,מידע

 ,התעשיי מפעלי ,וביטוח כספים חברות ,בנקים ,ממשלה משרדי כגון בארגונים וכן ,למחשוב ייעוץ חברות
 מוסדות
 .מחקר ומוסדות אוניברסיטאות ,אלקטרוני ומסחר שיווק ארגוני ,רפואיים

 התכנית מבנה .ב
 ומחשבים מידע במערכות קורסים .1
 ('נק 80--100 -כ כלומר) הקורסים מכמות -50%--65% כ :היקף -
 :ליבה נושאי/קורסים של דוגמאות -

  ואלגוריתמים חישוביים מודלים ,ספרתיות ותמערכ ,הפעלה מערכות ,נתונים מבנה ,בתכנות קורסים
  וסינון אחזור ,נתונים מחסני ,נתונים כריית ,נתונים בסיסי ,קבצים ארגון כגון ,נתונים בנושאי קורסים

 מידע
  מנשקי עיצוב ,תוכנה הנדסת ,מידע מערכות ועיצוב ניתוח כגון ,מידע מערכות פיתוח בנושאי קורסים

 מחשב-אדם
  .תקשורת רשתות ,האינטרנט בסביבת פיתוח ,מלאכותית בינה כגון ,שונים נושאיםב u1489 קורסים

 בחירה קורסי גם לכלול צריכה לימודים תכנית ,חובה כקורסי יוגדרו זו בקטגוריה הקורסים שרוב בעוד -
 סדר)
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 התכנית תוועד האקדמי המוסד שיקולי לפי מזדמנים/נבחרים נושאים יוצעו שבהם (קורסים ארבעה של גודל
 .שלו

 צריך הפרויקט .שנתי בהיקף הנדסי גמר פרויקט של ביצוע תכלול מידע מערכות בהנדסת הלימודים תכנית -
 רצוי .הלימודים במהלך שנלמדו וטכניקות שיטות יישום תוך מידע מערכת של פיתוח ,עיקרי כמרכיב ,לכלול

 הסגל חבר בהנחיית גדול יותר בצוות או וגותבז יבוצע פרויקט .הניתן ככל אמת-בתנאי יבוצע הגמר שפרויקט
 .הפרויקט מיושם שבה מהתעשייה בכיר מקצועי אדם של נוספת להנחיה אפשרות עם האקדמי

 וארגון בניהול קורסים .2
 15 -כ כלומר) 'נק/הקורסים מכמות -10%-15% כ :היקף - — ('נק 25

 ,מימון ,חשבונאות ,הייצור ניהול ,החלטות לתקב ,ארגונית התנהגות ,כלכלה :נושאים/קורסים של דוגמאות -
 שיווק

 .וכדומה
 וסטטיסטיקה במתמטיקה קורסים .3
 -30 כ כלומר) הקורסים מכמות -20%-25% כ :היקף - — ('נק 40

 ,והסתברות סטטיסטיקה ,הקבוצות ותורת לוגיקה ,א"חדו ,ליניארית אלגברה :נושאים/קורסים של דוגמאות -
 .ניסויים תכנון ,השערות מבחני

 פיזיקה/בהנדסה קורסים .4
 3 -כ כלומר) הקורסים מכמות -2%-5% כ :היקף - — ('נק 8
 הנדסיים ממקצועות שונה מידע מערכות הנדסת המקצוע ,בהנדסה תואר מעניקה שהתכנית האף -
 "מסורתיים"
 "חומרה" יצריםמי/בונים שבהם (וכדומה כימית הנדסה ,חשמל הנדסת ,חומרים הנדסת ,מכונות הנדסת כגון)

 ;משתמשים המשרתת תוכנה בעיקרה שהיא מערכת מפתח מידע מערכות מהנדס .הטבע מדעי על והנשענים
 לשם

 בארץ הקיימות הלימודים התכניות ברוב ,למעשה .ל"הנ ההנדסה בתחומי מעמיק לידע נזקק אינו המפתח כך
 בפיזיקה קורסים 2-1 עוד נכללים קןובחל (זכות נקודות ללא חלקם) בפיזיקה בסיסיים קורסים רק נלמדים

 או
 .אחר הנדסי במקצוע

 מידע במערכות מסגרת תכנית .7
 :התכנית מטרת .א

 כמתווכים או ומשתמשים מנהלים ,כמפתחים שתורמים מקצוע אנשי מכשירה (מ"מ) מידע במערכות התכנית
 בין

 יעבדו אשר מקצוע אנשי מכשירה התכנית .המידע מערכות וספקי מפתחי לבין ,ומנהליו משתמשיו על ,הארגון
 ציבוריים מוסדות ,רווח למטרת שלא ארגונים ,עסקים :כגון פורמאליים-וא פורמאליים בארגונים

 ,וממשלתיים
 ולנהל להעריך ,להטמיע ,להתאים ,לרכוש ,לעצב ,ולאפיין לנתח תפקידם ,מ"מ ומנהלי כמפתחי .ידע וקהילות

 .מ"מ
 וארגוניים קבוצתיים ,אישיים תהליכים לעצב ,בפיתוח להשתתף תפקידם ,מ"מ וצרכני ארגון כמנהלי

 הנתמכים
 ,לארגון ,לפרט מ"מ של התרומה את ולהעריך ,טכנולוגיות מהתפתחויות הנוצרות הזדמנויות לנצל ,מ"במ

 לתעשייה
 .ולחברה
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 חייהן כל במשך ושיפורים שינויים עוברות מידע מערכות ;פעם אף מסתיים אינו מידע מערכות של הפיתוח
 ,בארגון

 בוגרי .השונים והמשתמשים הארגון בצרכי פוסקים-הבלתי לשינויים עצמן את להתאים צריכות הן כי
 מערכות

 בוגרי ,לפיכך .בארגונים המערכות של התחזוקה/השימוש תקופת ובכל הפיתוח שלבי במשך תורמים מידע
 מערכות

 ביחד המערכת ועיצוב ניתוח בעבודת ולהשתתף והארגון המשתמשים דרישות את לאפיין לדעת צריכים מידע
 עם

 של בפעילויות להנהלה לסייע עשויים מידע מערכות בוגרי ,כן כמו .אחרים ומפתחים המידע מערכות מהנדסי
 הם .המערכות ומתחזקי ספקי עם בקשרים ,חדשות מידע מערכות בבחירת ,הקיימות המידע מערכות הערכת
 את לנהל כישורים בעלי להיות הבוגרים על כן כמו .בארגון חדשותה המערכות בהטעמת להשתתף צריכים
 מערכות

 .בארגון המידע
 ומחשבים מידע מערכות של בקטגוריה קורסים יכללו מידע במערכות הלימודים ,אלה במטרות לעמוד כדי

 בהיקף)
 בהשוואה תריו גדול בהיקף) וארגון בניהול קורסים ,(מידע מערכות בהנדסת לתכנית בהשוואה יותר קטן

 לתכנית
 בתכנית לכלול גם מומלץ .כלליים וקורסים ,וסטטיסטיקה במתמטיקה קורסים וכן ,(מידע מערכות בהנדסת

 .המקצוע של אתיים היבטים הלימודים
 מערכת של המסוים ההקשר .פורמאליים-וא פורמאליים ארגוניים במגוון ,כאמור ,מיושמות מידע מערכות

 ,המידע
-בתחום התמחות להצריך יכול ,והארגוניים הכלכליים ,הטכניים בהיבטים מסוים דגש או ,הארגון סוג כגון

 של משנה
 בניהול או ומחשבים מידע במערכות נוספים מסוימים קורסים לכלול יכולה משנה-ההתמחות .מידע מערכות

 .וארגון
 ,בנקאיות/כספיות וא ,תעשייתיות או ,רפואיות מידע במערכות התמחות עם תכנית להיות יכולה ,לדוגמה
 .ואחרות

 אחת בכל לפחות המינימאלי בהיקף קורסים לכלול חייבת משנה התמחות הכוללת תכנית כל ,מקרה בכל
 .המוגדרות מהקטגוריות

 :התכנית מבנה .ב
 ומחשבים מידע במערכות קורסים .1
 ('נק 48--72 -כ כלומר) הקורסים מכמות 60-40% -כ :היקף -
 :ליבה ושאינ/קורסים של דוגמאות -

  נתונים כריית ,נתונים בסיסי כגון ,נתונים ניהול
  תכנות ,מערכות יישום/הטמעת ,ניתוח כגון ,מ"מ ויישום פיתוח
  מידע אבטחת ,פרויקטים ניהול ,מידע וטכנולוגיות תשתיות כגון ,מ"מ משאבי ניהול
ERP ותארגוני מערכות ,מ"מ מדיניות כגון ,בארגון מ"מ וניהול אסטרטגית  

 וארגון בניהול קורסים .2
 ('נק 24--48 -כ כלומר) הקורסים מכמות 40-20% -כ :היקף -
 ניהול ,החלטות קבלת ,שיווק ,מימון ,חשבונאות ,ארגונית התנהגות ,כלכלה :נושאים/קורסים של דוגמאות -

 .ועוד בינאישית תקשורת ,צוותים
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 וסטטיסטיקה במתמטיקה קורסים .3

 ('נק 14--22 -כ כלומר) הקורסים מכמות 18-12% -כ :היקף -
 .השערות מבחני ,והסתברות סטטיסטיקה ,הקבוצות ותורת לוגיקה ,א"חדו :נושאים/קורסים של דוגמאות -

 שונים/כלליים קורסים .4
 ('נק 6 -כ כלומר) הקורסים מכמות 5% -כ :היקף -
 .ישנה באם ,המשנה-להתמחות טייםהרלוונ קורסים או אחרות מפקולטות קורסים לכלול יכולה זו קבוצה -

 מידע במערכות והתמחות חוגית-דו תכנית .8
 :חוגית-דו תכנית .א

 תכנית שבמסגרת ייתכן ,כלומר .הראשון לתואר חוגית-דו לימודים תכנית שמקיימים אקדמיים מוסדות ישנם
 הקורסים יקףה הדברים מטבע .מידע מערכות הינו החוגים משני אחד ,חוגית-דו שנתית-תלת לימודים

 במערכות
 אין .(חוגית-חד בתכנית) בלבד מידע מערכות הלומד תלמיד מאשר יותר קטן כזו בתכנית תלמיד שלומד מידע

 זה
 ממליצים אנו אולם .חוגית-דו לימודים תכנית לאפשר צריך לא או צריך אם לנושא להתייחס זו ועדה בסמכות
 אחת בכל לפחות המינימאלי בהיקף קורסים תכלול חוגית-דו במסגרת מידע במערכות לימודים שתכנית

 (ג ;לפחות 'נק 24 - וארגון ניהול (ב ;לפחות 'נק 48 – ומחשבים מידע מערכות (א :הבאות מהקטגוריות
 מתמטיקה

 מ יותר כלומר ,לפחות 'נק -86 ב מסתכם אלה בקטגוריות הקורסים היקף סך) .לפחות 'נק 14 - וסטטיסטיקה
50%- 
 בתחומים בפרט - אלה בקטגוריות הנכללים מהקורסים שחלק ברור אולם ;ראשון תוארל 'הנק 120 מסך

 ניהול
 ,התלמיד של השני החוג תכנית במסגרת כקורסים גם להיחשב יכולים - וסטטיסטיקה ומתמטיקה וארגון
 אין כלומר

 (.חוגית-דו במסגרת מידע מערכות ללמוד אפשרות מונעות אלה הגבלות
 :מידע במערכות התמחות .ב

 תכנית במסגרת מידע במערכות התמחות להציע המעוניינים אקדמיים מוסדות לגבי גם תקף לעיל הנאמר
 לימודים
 סבורים אנו .מידע במערכות התמחות עם בניהול ראשון לתואר לימודים תכנית :לדוגמה .אחרת עיקרית

 שהתמחות
-דו תכנית לגבי לעיל שנמנו בקטגוריות לפחות המינימאלי בהיקף מידע במערכות קורסים לכלול צריכה כזו

 .חוגית
 .מידע במערכות כהתמחות יוכרו לא קטגוריות באותן יותר נמוך בהיקף שלימודים ממליצים אנו

 :מידע מערכות בהנדסת התמחות .ג
 לימודים תכנית שמקיימים אקדמיים מוסדות ישנם ,שנתיות-תלת לימודים תכניות לגבי לעיל לנאמר בדומה

 בהנדסה
 בהנדסת ראשון לתואר לימודים תכנית :לדוגמה .מידע במערכות התמחות הכוללת (שנתיות-ארבע היינו)

 תעשייה
 בהיקף קורסים לכלול צריכה מידע במערכות שהתמחות סבורים אנו .מידע במערכות התמחות עם וניהול

 ניהול (ב ;לפחות 'נק 80 – ומחשבים מידע מערכות (א :הבאות מהקטגוריות אחת בכל לפחות המינימאלי
 - וארגון
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 ב מסתכם אלה בקטגוריות הקורסים היקף סך) .לפחות 'נק 30 - וסטטיסטיקה מתמטיקה (ג ;לפחות 'נק 15
 'נק -125

 יכולים אלה בקטגוריות הנכללים מהקורסים שחלק ברור כאן גם .ראשון לתואר 'הנק 160 מסך לפחות
 גם להיחשב

 באותן יותר נמוך בהיקף שלימודים ממליצים אנו (.התלמיד של קריתהעי הלימודים תכנית במסגרת כקורסים
 .מידע מערכות בהנדסת כהתמחות יוכרו לא קטגוריות

 



 106 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 רפואית-הנדסה ביו
 
 

 
 
 



 107 

 

רפואית -בהנדסה רפואית ובהנדסה ביו .B.Scדו"ח הוועדה לבחינת תוכניות הלימודים לקראת תואר ראשון 

  -בארץ  

להשכלה גבוהה קיבלה לידיה את ממצאי דוח הוועדה שבחנה את תוכניות הלימודים לקראת תואר  המועצה

 .בהנדסה רפואית  .B.Scראשון 

 רפואית בארץ ורשמה לפניה את המלצות ועדת המשנה כדלהלן:-ובהנדסה ביו

 להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' דן אדם על עבודתה ועל הדוח שהגישה.  . 1

 :  אוניברסיטת בן גוריון .2

רפואית מאז כתיבת הדוח. ועדת המשנה -ועדת המשנה התרשמה לטובה מהשיפור שחל במחלקה להנדסה ביו     

סבורה כי ראש המחלקה מתאים לעמוד בראש התוכנית. הוועדה רואה בחיוב את תמיכת הנהלת 

בהתאם להתחייבויות  –לקה האוניברסיטה בהתפתחות המחלקה הנדונה ומצפה להמשך התפתחות המח

 הנהלת האוניברסיטה. 

 :   בית ספר גבוה לטכנולוגיה . 3

בהתאם להמלצות הוועדה המקצועית, החליטה ועדת המשנה כי אם המכללה מעוניינת להמשיך ולקיים את       

תוכנית הנדסה רפואית יהיה עליה לשנות ולעדכן את \בפיסיקה .B.Scתוכנית הלימודים לקראת תואר ראשון 

הלימודים בהתאם לדרישות הוועדה המקצועית. לחילופין, הוצע על ידי ועדת המשנה כי המכללה תוכל ללמד 

או \את נושא ההנדסה הרפואית במסגרת התוכניות הקיימות במכללה: פיסיקה/הנדסת אלקטרואופטיקה ו

 בהנדסת אלקטרוניקה.
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 – )M.Teachלפתיחת תכניות לתואר מוסמך בהוראה ו/או בהוראת המקצוע (בבקשות חדשות הנוהל לטיפול 

 30.6.09מיום  38) 473החלטת המועצה מישיבה מס' (

המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות להוראה מיום 

וגשו לקראת פתיחת תכניות לתואר ורושמת לפניה את הנוהל שנקבע לטיפול בבקשות חדשות שי 9.6.2009

 ), כלהלן:.M.Teach"מוסמך בהוראה" ו/או "מוסמך בהוראת המקצוע" (

טיפול בבקשות חדשות מרגע הגעתן לאגף להכשרת עובדי  –הנחיות האגף להכשרת עו"ה במשרד החינוך  .1

 הוראה במשרד החינוך (טרם הגעתן למל"ג): 

דה ליישום המתווים, ועל בסיסן יוחלט באגף להכשרת עו"ה במשרד ההנחיות להלן גובשו במשותף עם הווע א.

החינוך אם להצטרף לבקשה של מוסד להכשרת עו"ה לפתוח תכנית לימודים חדשה לתואר "מוסמך בהוראה" 

 ולהעבירה להמשך טיפול במל"ג (לא רלוונטי למוסדות בתקצוב ות"ת):

 הוראה במסלול הגיל הרלוונטי ובהתמחות הרלבנטית.למוסד יש אישור מל"ג להעניק תואר ראשון ותעודת  ב.
המוסד הגיש תוכניות הכשרה להוראה (לתעודת הוראה או לתואר "בוגר בהוראה") על פי המתווים ומרביתם  ג.

 אושרו להפעלה.
  בשלב הראשון המוסד יוכל לבחור באחת משתי האפשרויות הבאות: .2

ש תוכנית למסלול אחד בהתאם לחוזקות המוסד ויכולותיו ניתן יהיה להגי -בהוראה  M.Teachתוכנית  א.

 סטודנטים). 50האקדמיות (יאושרו לכל היותר 
 סטודנטים). 40 -ניתן יהיה להגיש תוכנית לשני מקצועות בלבד (כ -בהוראת מקצוע  M.Teachתוכנית  ב.

איים לתעודת המוסד הכשיר לפחות ארבעה מחזורים של תלמידי הכשרת אקדמאים להוראה (הסבת אקדמ

 הוראה).
לפחות הם אקדמאים שלומדים בתוכניות  200סטודנטים סדירים, שמתוכם  1000במוסד לומדים לפחות  ג.

 הכשרה להוראה.
 המוסד מקיים לפחות שלוש תוכניות לתואר שני, שלפחות אחת מהן קיבלה הסמכה. ד.

 דים לפחות במקצוע זה לתואר ראשון.לומ 60בהוראת מקצוע מסוים יוצב תנאי נוסף:  M.Teachלתכניות  ה.
 תינתן קדימות למקצועות נדרשים  על פי הנחיות משרד החינוך. ו.

לצורך אישור התוכנית במשרד החינוך על המוסד לציין את התייחסותו לדרישות משרד החינוך (שפת  ז.

 ההוראה, תרבות ומורשת, זה"ב וכד').
ניתן יהיה להגיש תוכניות נוספות, ובלבד שמספר הסטודנטים לאחר אישור פתיחה והרשמה של תוכנית אחת  ח.

 לא יעמוד על יותר משליש מספר הסטודנטים הסדירים. M.Teach -הלומדים ל
 דרכי הטיפול בבקשות חדשות מרגע הגעתן למל"ג:  .3

 :תנאים להגשה  3.1

וראת המקצוע, הגשת בקשה לפתיחת תכניות לימודים חדשות לקראת  תואר שני בהוראה ו/או בה א.

 תתאפשר לכל המוסדות האקדמיים המכשירים להוראה וזאת באופן הבא: 

  בתחומים ובחטיבות הגיל שבהם יש למוסד אישור המל"ג להעניק תואר ראשון משולב

 תעודת הוראה. 

  בתחומים ובחטיבות הגיל שבהם העניק המוסד עד כה תעודת הוראה בנפרד מהתואר

 (לימודי תעודה).

המתוקצבים ע"י ות"ת יוכלו להגיש רק תכניות לימודים שאושרו במסגרת התכנית הרב  במוסדות ב.

 שנתית שאושרה למוסד.

מוסדות המתוקצבים ע"י משרד החינוך יגישו את בקשותיהם בצירוף אישור האגף להכשרת עובדי  ג.

, התייחסות הוראה במשרד החינוך (אשר מעיד על בדיקת התכנית ע"י האגף, עמידה בקריטריונים שלו
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ומתן התחייבות לתקצובה), ובכפוף להנחיות שגובשו במשותף ע"י  -פריסה גיאוגרפית ומגזר  -תכנונית 

 האגף להכשרת עובדי הוראה והוועדה ליישום המתווים, כמפורט לעיל. 
 :אופן ההגשה .4

תאם להנחיות ) תוגש בהM.Teachהגשת בקשה חדשה לפתיחת תכנית לימודים לקראת תואר אקדמי שני ( .1

) הכוללת את התכנית עצמה 2005הכלליות של המל"ג להגשת בקשה לפתיחת תכנית לימודים חדשה (ספטמבר 

 על עיקריה, תכניה וכיו"ב. 

כפי  .M.Teachעל מוסד המגיש בקשה כנ"ל להתייחס באופן פרטני ומפורש לתנאים לקיום תוכניות לתואר  .2

(וכפי שתוקנה ביום  21.11.2006המנחים בהכשרה להוראה מיום  שנקבעו בהחלטת המל"ג בעניין המתווים

 ), תוך התייחסות, בין היתר, לנקודות הבאות (בהתייחס לכל תכנית):29.1.2008

  רציונאל תכנית הלימודים, נתיב הלימודים המבוקש (תואר שני בהוראה או תואר שני בהוראת

 (בשנים ובש"ש). המקצוע), מתכונת הלימודים (מחקרי/לא מחקרי) והיקפם
  ג' בהחלטה על המתווים).7תנאי קבלה וסיום לימודים (סעיף 

 .נוסח תעודת המוסמך ונוסח תעודת הוראה 
 .(נספח לימודי השלמה המצורף להחלטת המתווים) תכנית לימודי ההשלמה לאקדמאים 
 .מבנה לימודים כללי וטבלת תכנית לימודים מאוישת 
 .טבלת סגל ושיבוץ המורים לקורסים 
  בהחלטה על המתווים). 6שילוב תחומי הליבה בתכנית (סעיף 
 .תפיסת המוסד את ההתנסות המעשית בתכנית 
 באשר הוא. לתואר שני המתייחסותבכל החלטות המל"ג  עמידת המוסד והתכנית 
 

 :M.Teachהליך האישור של בקשות לפתיחת תכניות לימודים חדשות לקראת תואר 

ף במקרה של בקשה של מכללה לחינוך), עוברת לעיון מזכירות המל"ג, אשר הבקשה, (בצירוף אישור האג .1

בודקת, כאמור לעיל, עמידת התכנית בתנאי המינימום שנקבעו והופצו לכל המוסדות במסגרת "הנחיות 

כלליות למוסד המבקש לפתוח תכנית לימודים אקדמית" וכן עמידת התכנית בתנאים להגשת תכנית לתואר 

שנקבעו בהחלטת המתווים. כל עוד התוכנית המוגשת אינה עומדת בתנאי המינימום והחלטות  .M.Teachשני  

לדיון  המל"ג היא לא נרשמת. באם התוכנית עומדת בתנאי המינימום, הרי שלאחר רישומה מועברת הבקשה

 ם). בוועדה שהקימה המועצה להשכלה גבוהה ליישום החלטת המתווים המנחים (להלן: וועדת יישום המתווי
ועדה מקצועית אשר תשמש כוועדה לבדיקת הבקשות החדשות לפתיחת תכניות  תקים ועדת יישום המתווים .2

.  נציג של ועדת המתווים ישמש כחבר בוועדה  בהוראה ולתואר שני בהוראת המקצוע (.M.Teach)לתואר שני 

 המקצועית. 
 .הרכב הוועדה יובא לאישור המל"ג בנוהל קבלת החלטות בכתב .3
 הוועדה המקצועית תגיש את המלצתה לוועדת המתווים בדבר פתיחת תכנית הלימודים המבוקשת.  .4
 ועדת המתווים תגיש את עמדתה המסכמת לועדת המשנה במל"ג.  .5

במקרים של בקשות של אוניברסיטאות, ההמלצה של ועדת המתווים למל"ג תובא לדיון בוועדת המשנה  .6

 כללות לחינוך, רק אחרי קבלת אישור ות"ת. לענייני אוניברסיטאות ומ
ועדת המשנה של המל"ג לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך תדון בהמלצותיה של ועדת המתווים, ותעביר  .7 

 את המלצתה  שלה למליאת המל"ג. 
 מל"ג.כנהוג במל"ג, המוסד יהיה רשאי לפתוח את תכנית הלימודים המבוקשת, עם קבלת האישור הסופי ב .8
 .  בדק לקראת שלב ההסמכה להעניק את התואר האקדמי הנ"לתיהתכנית בהתאם להחלטת המל"ג,  
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החלטת  – לחינוך הצעה לנוהל בדיקת בקשות לשינוי המסלול הגילאי בתחומי לימוד קיימים במכללות

 1.2.11מיום  60) 495מועצה מישיבה מס' (

 המשנה לענייני אוניברסיטאות המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת וועדת 

 ומכללות לחינוך ומחליטה כלהלן:

לברך על היוזמה לקבוע נוהל מסודר אשר יסייע בהליך הבדיקה של שינויים בתכניות לימודים קיימות 

 במכללות לחינוך.
 כדלקמן: לחינוך בקשות לשינוי המסלול הגילאי בתחומי לימוד קיימים במכללותשל  הבדיקהנוהל לאמץ את 

אופן  הערות לאופי השינוי שינוי מבוקש מצב קיים
 הבדיקה

 תחום מומחיות הסוקר/ים

 אין שינוי בהיקף החוג ותוכנו Yמסלול גיל  Xמסלול גיל 
(בכפוף לתוצאות בדיקת 

 האגף האקדמי של המל"ג)

 הוראת הדיסציפלינה/ סוקר יחיד
 פדגוגיה

 יש שינוי בהיקף החוג ו/או Yמסלול גיל  Xמסלול גיל 
 תוכנו

 1מהוראת הדיסציפלינה  1 שני סוקרים
 מהדיסציפלינה

אין שינוי בהיקף החוג ו/או  Xמסלול גיל  מסלול רב גילאי
 תוכנו

(בכפוף לתוצאות בדיקת 
 האגף האקדמי של המל"ג)

הודעה 
 למל"ג

 

יש שינוי בהיקף החוג ו/או  Xמסלול גיל  מסלול רב גילאי
 תוכנו

 1לינה מהוראת הדיסציפ 1 שני סוקרים
 מהדיסציפלינה

 הוראת הדיסציפלינה סוקר יחיד שינוי מחד חוגי לדו חוגי Xמסלול גיל  מסלול רב גילאי
 Xמסלול 

 Y+מסלול 
אין שינוי בהיקף החוג ו/או  מסלול רב גילאי

 תוכנו
(בכפוף לתוצאות בדיקת 

 האגף האקדמי של המל"ג)

 הוראת הדיסציפלינה סוקר יחיד

 Xמסלול 
 Y+מסלול 

יש שינוי בהיקף החוג ו/או  לול רב גילאימס
 תוכנו

 1מהוראת הדיסציפלינה  1 שני סוקרים
 מהדיסציפלינה
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החלטת המועצה  – להוראה ליישום המתווים המנחים בהכשרה  סיכום עבודת הוועדה המלווה של המל"ג 

 20.12.11מיום 

בראשות פרופ'  -ה להוראה המועצה מודה לחברי הוועדה המלווה ליישום המתווים המנחים בהכשר .1

בנושא "מתווים  21.11.2006על עבודתם ועל תרומתם בהצלחת יישום החלטת המל"ג מיום  –ציפורה ליבמן 

 מנחים בהכשרה להוראה במוסדות להשכלה גבוהה".
 המועצה מודה לפרופ' ציפורה ליבמן על הדו"ח שהגישה.  .2
 :כלהלן בהתאם לסיכום הדו"ח –ומחליטה המועצה רושמת לפניה את הדו"ח שהגישה יו"ר הוועדה   .3

) ונוכח העובדה כי יישום החלטת המל"ג טופל 2012עם תום תקופת הליווי שנקבעה לוועדה (ינואר   א.

 באופן יסודי ולשביעות רצון הוועדה, ניתן לסכם כי אין צורך  בהמשך ליווי על ידי ועדה מיוחדת. 

ימסרו לוועדת המשנה לענייני  M.Teachלתואר  סמכויות הוועדה בבדיקת תכניות לימודים  ב.

 אוניברסיטאות ומכללות לחינוך, וזאת בהתאם להליכים  המקובלים לבדיקת תכניות לימודים חדשות.

 בהתאם לסיכום בדו"ח,  מציינת המועצה חמישה נושאים אשר יש להמשיך לתת עליהם את הדעת: ג.

כי ליישום חלק מהמלצותיה יכולה להיות משמעות בדו"ח הוועדה לקביעת מתווים המנחים צוין   .1

תקציבית. יש להמשיך להסב את תשומת לב גורמי התקצוב (בות"ת ובמשרד החינוך) לנקודות 

 בהחלטת המתווים שבהן נדרשת התייחסות תקציבית כמפורט להלן:

 להתנסות המעשית ב"דגם השותפות" בין המוסד המכשיר למוסד החינוכי יש עלות גבוהה  א.

יותר מהפעלה ב"הדגם המסורתי". עם זאת, יש לעודד את יישום דגם זה בשל תרומתו 

 המשמעותית והמוכחת להכשרת המורה.  

מתכונת לימודים לתואר שני בהוראה/בהוראת הדיסציפלינה במסגרת משולבת עם תעודת   ב.

כשלוש הוראה: הסטודנט מקבל תואר שני ותעודת הוראה בעת ובעונה אחת ומשך לימודיו 

 תקצוב של תואר שני). 300%שנים (לפחות 
מתכונת לימודים במסלול ישיר לתואר שני משולב תעודת הוראה  (תקצוב על בסיס משך   ג.

 הראשון ועוד שנתיים לתואר השני). תוארל הלימודים הנדרש
תגמול מורים וגננות שחונכים את הסטודנטים בהתנסות המעשית (בדומה לזה של מורים   ד.

 נכים לסטודנטים בסטאז').חו
בדו"ח הוועדה לקביעת המתווים נותרה שאלה פתוחה אם ניתן יהיה לשקול, במקרים חריגים של   .2

לימודי תואר ראשון משולב תעודת הוראה, בהם נמצא כי הסטודנט אינו מתאים לעבוד בהוראה אך 

בד, ללא תעודת עמד בדרישות האקדמיות האחרות, לאפשר לסטודנט לקבל  תואר אקדמי בל

 ההוראה. על המל"ג יהיה לדון בשאלה עקרונית זו ולקבל החלטה בנושא. 
בדו"ח הוועדה לקביעת המתווים הודגש כי "למרות הפירוט הרב המובא בהמלצות השונות, יש   .3

לראות במסמך כולו אוסף של קווים מנחים לביצוע ראשוני. הניסיון שיצטבר והמשוב שיתקבל, 

ולוועדה המלווה אשר תופקד על הנושא לגבש גישות, מידע נדרש, וכן נהלים  יאפשרו למל"ג

מותאמים למשימה. לאור ההשתנות הדינאמית בתחום ההכשרה להוראה והמחקר בנושא יש מקום 

שנים לכל המאוחר".  עתה, חלפו חמש השנים הראשונות ליישום  10לבצע הערכת מצב בעוד 

 א הערכת מצב בעוד חמש שנים. החלטות המתווים, מומלץ לבצע, אפו

 

 

 

המצב הנוכחי  -בדו"ח הוועדה לקביעת המתווים צוין כי מתוך כוונה לשמור על יציבות המערכת וביסוסה  .4

יסודי, ומכללות אקדמיות לחינוך, -הקיים כיום, לפיו, אוניברסיטאות מכשירות מורים לבית הספר העל

י"ב, ימשיך להתקיים -י' ובמקצועות מסוימים גם לכיתות י"אמכשירות מורים וגננות מהגיל הרך ועד כיתה 
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באותו אופן עד לקבלת החלטה אחרת, ובתקופה שלא תפחת משש שנים לפחות ממועד פרסום החלטות המל"ג 

 לעניין המתווים. על המל"ג אם כן לדון בנושא עד סוף שנת תשע"ג ולקבל החלטה. 
כל תכניות ההכשרה להוראה במוסדות האקדמיים השונים, לרבות בדו"ח הוועדה לקביעת המתווים, צוין כי  .5

התכניות בלימודי תעודה בהוראה,  ייכללו מעת לעת במערך הבדיקות להערכת האיכות והבטחתה של המל"ג. 

לאחרונה הוחלט להפעיל את המערכת להערכת איכות על המכללות האקדמיות בהמשך לכך, יש לציין כי 

לכלול את המכללות האקדמיות לחינוך בתכנית הרב שנתית של  ית משרד החינוךזאת בעקבות פני ,לחינוך

המל"ג בנושא הערכת איכות בהשכלה הגבוהה בישראל. בשלב הראשון תוערך איכות ההכשרה להוראת 

יסודי בכל המכללות לחינוך המקיימות תכנית זו ונמצאות כבר חמש שנים לפחות -עלהמתמטיקה במסלול 

בשלב מתקדם יותר תתבצע הערכה של מקצועות יש לוודא אם כן כי מכללות.  17 ה"כס בהסמכה זמנית,

  נוספים ובהמשך תהיה גם הערכה מוסדית.
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 טיפול באמצעות אמנויות
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 הכשרת מטפלים באמצעות אומנות (הבעה ויצירה)
 

 סימול התואר
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 – לתואר שני בטיפול באמצעות אמנויות (הבעה ויצירה)דו"ח הועדה העקרונית לגיבוש אמות מידה אחידות 

 27.7.10החלטת המועצה מישיבה מיום 

 

בדו"ח הועדה העקרונית לגיבוש אמות מידה אחידות  13.7.2010המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום 

 לתואר שני בטיפול באמצעות אמנויות (הבעה ויצירה) ומחליטה כלהלן:

 ראשותו של פרופ' אדיר כהן על עבודתה המסורה ועל הדו"ח שהגישה.להודות לוועדה ב .1 

 לאמץ את המלצות הועדה העקרונית המופיעות בדו"ח שהוגש על ידה.   
להעביר את המתווה שאושר על ידי המל"ג לוועדת המשנה של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת  .2 

 צועות הבריאות.לקראת דיון וחקיקה בנושא הסדרת העיסוק במק
מיום קבלת החלטה זו של המועצה להשכלה גבוהה מחויבים כל המוסדות להשכלה גבוהה לפעול על פי אמות  .3 

 המידה המופיעות במתווה. אמות מידה אלה חלות על תכניות שהוגשו זה מכבר ותכניות שיוגשו בעתיד.
 לאמץ את נוסח המתווה כדלקמן: .4 
 לתואר שני בטיפול באמצעות אומנויותמתווים לתכניות לימודים   

 דברי הסבר:  

ועדת משנה של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת דנה מזה זמן בהצעת חוק הסדרת העיסוק       

). בין 2905(פ/ 2008-במקצועות הבריאות (תיקון) (הרחבת תחולת החוק למקצועות בריאות נוספים), התשס"ט

 החוק מצוי מקצוע הטיפול בהבעה ויצירה.  המקצועות הכלולים בהצעת 

בדיוניה החליטה ועדה זו של הכנסת על הקמת וועדה מטעם המל"ג אשר תגדיר בתיאום עם משרד הבריאות       

דרישות מינימום לתואר שני בהבעה ויצירה כגון תנאי סף, שעות הכשרה מעשית וכו'. בהתאם להחלטה זו 

שתמליץ לה על אמות מידה אחידות לתואר אקדמי בטיפול בהבעה  אישרה המל"ג הקמת וועדה עקרונית

ויצירה. הוועדה העקרונית העבירה למל"ג דו"ח מפורט הכולל המלצות בדבר אמות מידה אחידות לתואר שני 

 בטיפול באמצעות אומנויות, בהתאם לכך הוחלט במל"ג כלהלן:

 יתואר אקדמי שני 

 ק בתחום הטיפול באמצעות אמנויות.הווה תנאי מינימאלי לקבלת רישיון לעסו
 שם המקצוע: 

 ."טיפול באמצעות אמנויות" + תחום הטיפול הספציפי

 ללא ציון תחום פרטני. –לא יאושר שם כולל לתואר "טיפול באמצעות אמנויות" 

 תנאי קבלה לתכנית לימודים לתואר שני בטיפול באמצעות אומנויות:
 :קהל היעד

   ידים בעלי תואר ראשון מתחום כלשהו, בכפוף לביצוע השלמות בתחום לתכנית יוכלו להתקבל תלמ

 הטיפול ובתחום האומנויות.

  .ההשלמות יבוצעו במסגרת מוסדות המקיימים לימודים לתואר שני בתחום 

   מוסדות מוכרים יוכלו לקיים תכנית הסבה לבעלי תואר ראשון שאינו בתחום הטיפולי או בתחום

לתואר שני בטיפול באמצעות אמנויות. תכנית ההסבה תהיה כפופה לאישור  האמנויות, לקראת לימודים

 המל"ג.
 השלמות:

 קורסי השלמה טיפוליים עבור מי שאינו בא מתחום הטיפול:  -
  נ"ז  2 –מבוא לפסיכולוגיה 

  נ"ז 4 –פסיכולוגיה התפתחותית 
  נ"ז 4 –פסיכופתולוגיה 
  נ"ז 2 –תיאוריות אישיות 
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  נ"ז 2 –שיטות מחקר 
 נ"ז 2 –סיכופיזיולוגיה פ 
  נ"ז 2 –סטטיסטיקה 
  שעות) 320-נ"ז (כ 18סה"כ 

 כל הקורסים הללו יילמדו במוסד אקדמי בעל היתר/הכרה.  -

 .מוסד יהיה רשאי להעניק פטור מקורסי השלמה על סמך לימודים קודמים תוך בדיקה פרטנית 

  80ציון מינימום למעבר בקורסי השלמה אלה עומד על. 

 שאינו בא מתחום האומנויות:עבור מי השלמה   -

  שעות לימוד פורמאליות מתחום האמנות  300בעל תואר ראשון שאינו מתחום האמנויות צריך לצבור

 200הרלוונטי (היינו שעות לימודים ממוסד אקדמי או ממוסד מקצועי או אומנותי המעניק תעודה)  וכן 

 נות הרלוונטי.שעות ניסיון בשדה או הגשת תיק עבודות בתחום האומ
  שעות השלמה אלה יהוו תנאי קדם ללימודים לתואר שני בטיפול באמנויות (במידת הצורך יוכל לאשר

 המוסד כי השעות יושלמו במהלך השנה הראשונה ללימודים).
 ציון סף לקבלה: 

  במסגרת הלימודים לתואר הראשון.   85ציון הסף לתואר שני הנו 

 גים של המוסד.במקרים חריגים תופעל וועדת חרי 
 ראיון קבלה : 

 .כחלק מהליך הקבלה יתקיים ראיון ו/או מבחן התאמה 

 .אופיו נתון לשיקול דעתו של המוסד המלמד 
 הכשרה מעשית:

 600  +שעות הכשרה מעשית במהלך לימודי התואר 

 960  ('סטאז) כולל הדרכה. –שעות הכשרה מעשית לאחר הלימודים 

 לימודים ייחודיים:

 ענפים רחבים: 4ים הפרטנית אשר תיבנה על ידי כל מוסד מלמד, תיקבע על פי מסגרת של תכנית הלימוד
 המשגות וגישות עיוניות. –מקצועות טיפוליים ואבחוניים 

 מקצועות מתודולוגיים ומחקריים. .1
 קורסים משותפים מעולמות התוכן של הטיפול באמנויות. .2
 קורסים ייחודיים לכל תחום התמחות. .3
 הם המרכזיים בתכנית הלימודים. 4-ו 1ף ענ .4

 מהיקף הלימודים בתכנית. 60%יהוו  4-ו 3נקבע כי ענפים 

 מהיקף הלימודים בתכנית. 40%יהוו  1+2ענפים            

 בחינה מקצועית ממשלתית לקבלת תעודת עיסוק מטעם משרד הבריאות:

 סוק מטעם משרד הבריאות .משרד הבריאות יקיים בחינה מקצועית ממשלתית לקבלת תעודת עי

 רק מי שבא עם תואר שני מתאים, לרבות ההכשרה המעשית, יוכל להבחן בבחינה הממשלתית. 

 יודגש כי מתווה זה בא בהמשך ובנוסף לנהלים הקיימים של המל"ג לתואר שני.
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והה החלטת המועצה להשכלה גב –קהל היעד לקבלה ללימודי התואר השני בטיפול באמצעות אומנויות 

 27.7.10מיום 

קהל היעד ללימודי התואר השני בטיפול באמצעות אמנויות יוכלו להיות בוגרי תואר ראשון מכל תחום, אשר 

 יעמדו בתנאי הקבלה לתכנית.
 

בחינת סוגיית לימודים לתואר ראשון בטיפול באמצעות אמנויות (הצבעה חוזרת עקב מיעוט משתתפים בעת 

 24.5.11מיום  64) 499לטת מועצה מישיבה מס' (הח – )22.2.2011ההצבעה ביום 
בסוגיית הלימודים לתואר ראשון בטיפול באמצעות  22.2.2011המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום 

 אמנויות בהמשך לבקשת הוועדה לעבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת והחליטה כלהלן:

 למועצה להשכלה גבוהה. להודות לצוות המומחים על עבודתו ועל ההמלצה שהגיש
 לאמץ את המלצת צוות המומחים לפיה:

 אין מקום לקיים תואר ראשון אשר יכשיר מטפלים באמצעות אמנויות.
 הכשרת מטפלים באמצעות אמנויות תתבצע במסגרת תואר שני בלבד. 

שיר את אין מניעה לקיום תכנית לימודים לתואר ראשון אשר תשמש הכנה לתואר השני אך לא תתיימר להכ

 הלומדים בתכנית להיות מטפלים באמצעות אמנויות.

 

 
החלטת  – םבעלי תעודה בתחומטפלים בפועל ל ,לתואר שני בטיפול באמצעות אמנויותייעודית  תוכנית 

 .21.2.12המועצה מיום 

בריאות, ולאור עמדת משרד אור הליך החקיקה המתגבש בכנסת בעניין הסדרת העיסוק במקצועות הל

לפיה יידרש תואר שני גם ממטפלים בפועל שהינם בעלי תעודה בתחום, החליטה המל"ג בישיבתה הבריאות 

להיענות לפניית ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת לדון באפשרות לקיום לימודי  21.2.2012ביום 

לה מלאה תואר שני במתכונת מיוחדת שתיועד למטפלים בפועל בעלי תעודה מוכחת בתקופת המעבר עד להח

 של החוק האמור.

לקראת הדיון בנושא החליטה המל"ג להקים צוות מקצועי שידון בשאלת מבנה התואר, היקפו, תנאי הקבלה 

 וכו', ויגבש את המלצתו למל"ג.

 הצוות יכלול אנשי מקצוע בתחום ופסיכולוג קליני.

 

 האמנויות  א ההשלמות בתחוםמתווים לתכניות לימודים לתואר שני בטיפול באמצעות אמנויות הבהרה בנוש

 .21.2.12החלטת המועצה מיום  – עדכון הנוהל - 

 לבצע  אימצה המל"ג את המלצת הצוות המקצועי בעניין המוסדות שבהם ניתן יהיה  21.2.12ישיבתה ביום ב

 השלמות בתחום אמנויות לקראת לימודים לתואר שני בטיפול באמצעות אמנויות והחליטה, לכלול במוסדות 

 המוסדות המוכרים על ידי משרד החינוך ועל ידי משרד מוכרים לצורך לימודי ההשלמה באמנויות את ה

 התרבות והספורט.

 לאור החלטה זאת, יעודכן החלק המפרט את תנאי הקבלה לתוכנית במסגרת "המתווה לתוכניות לימודים 

 להלן:לתואר שני בטיפול באמצעות אמנויות" אשר אומץ בעבר על ידי המל"ג כד
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 מתווים לתכניות לימודים לתואר שני בטיפול באמצעות אומנויות

 יהווה תנאי מינימאלי לקבלת רישיון לעסוק בתחום הטיפול באמצעות   "...תואר אקדמי שני

 אמנויות.
 שם המקצוע; 

 "טיפול באמצעות אמנויות" + תחום הטיפול הספציפי.

 ללא ציון תחום פרטני. –מנויות" לא יאושר שם כולל לתואר "טיפול באמצעות א

 תנאי קבלה לתכנית לימודים לתואר שני בטיפול באמצעות אומנויות;
 קהל היעד;

לתכנית יוכלו להתקבל תלמידים בעלי תואר ראשון מתחום כלשהו, בכפוף לביצוע השלמות בתחום הטיפול  •

 ובתחום האומנויות.

אר מוכר על ידי המל"ג בתחומי החינוך ו/או ההשלמות יבוצעו במסגרת מוסד אקדמי מוכר המעניק תו •

 פסיכולוגיה ו/או עבודה סוציאלית.

מוסדות מוכרים יוכלו לקיים תכנית הסבה לבעלי תואר ראשון שאינו בתחום הטיולי או בתחום האמנויות,  •

 לקראת לימודים לתואר שני בטיפול באמצעות אמנויות. תכנית ההסבה תהיה כפופה לאישור המל"ג.
 השלמות:

 :שאינו בא מתחום הטיפולקורסי השלמה טיפוליים עבור מי  •
  נ"ז  2 –מבוא לפסיכולוגיה 

  נ"ז 4 –פסיכולוגיה התפתחותית 
  נ"ז 4 –פסיכופתולוגיה 
  נ"ז 2 –תיאוריות אישיות 
  נ"ז 2 –שיטות מחקר 
  נ"ז 2 –פסיכופיזיולוגיה 
  נ"ז 2 –סטטיסטיקה 

 שעות) 320-נ"ז (כ 18סה"כ 

 יילמדו במוסד אקדמי בעל היתר/הכרה.כל הקורסים הללו  •

 מוסד יהיה רשאי להעניק פטור מקורסי השלמה על סמך לימודים קודמים תוך בדיקה פרטנית.  •

 .80ציון מינימום למעבר בקורסי השלמה אלה עומד על               

 :אינו בא מתחום האומנויותהשלמה עבור מי ש •

שעות לימוד פורמאליות מתחום האמנות  300ך לצבור בעל תואר ראשון שאינו מתחום האמנויות צרי •

המוכר *היינו שעות לימודים ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל#ג או ממוסד מקצועי או אומנותי  הרלוונטי

שעות ניסיון בשדה או הגשת תיק עבודות  200וכן   (על ידי משרד החינוך ו0או משרד התרבות והספורט

 בתחום האומנות הרלוונטי.
השלמה אלה יהוו תנאי קדם ללימודים לתואר שני בטיפול באמנויות (במידת הצורך יוכל לאשר  שעות •

 המוסד כי השעות יושלמו במהלך השנה הראשונה ללימודים)...".
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 הכשרת מטפלים באמצעות אומנות (הבעה ויצירה) 
 

 סימול התואר
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 החלטת -ת אומנות (הבעה ויצירה) סימול התוארתוכניות לימודים לתואר שני בהכשרת מטפלים באמצעו

 24.5.11מיום  64) 499מועצה מישיבה מס' (
דנה המועצה להשכלה גבוהה בשאלת סימול התואר בתוכניות לימודים לתואר שני  24.5.2011בישיבתה ביום 

 בהכשרת מטפלים באמצעות אמנויות והחליטה כדלקמן:

ות לימודים בתחום הכשרת מטפלים באמצעות אמנויות לתואר מוסדות להשכלה גבוהה יוכלו להגיש תוכני

 .)Master of Therapy in Art Therapy( .M.T.A.T) או M.A.  ,M.A.A.T. )Master of Art in Arts Therapyשני 
בדק בהתאם להחלטות המל"ג הרלוונטיות ולמתווה לתוכניות הלימודים לתואר יכל תוכנית שתוגש למל"ג ת

 . 13.7.2010שאומץ על ידה בישיבתה ביום  ,מצעות אמנויותשני לטיפול בא
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 עבודה סוציאלית
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) בעבודה .WSM.המלצת הוועדה לבחינת האפשרות לפתיחת תוכניות לימודים לתואר שני ללא תזה (

) .WSB.סוציאלית במוסדות שאינם אוניברסיטאות שאינם מקיימים תוכניות לימודים לתואר ראשון (

 12.10.10החלטת המועצה להשכלה גבהה מיום  –בעבודה סוציאלית 
 

 להודות לוועדה בראשותו של פרופ' פייסל עזאיזה על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה. .1

לאמץ את המלצת הוועדה, לפיה אין לאפשר פתיחת תכניות לימודים לתואר שני בעבודה סוציאלית במוסדות  .2

) בעבודה סוציאלית, בהמשך להחלטת המל"ג מיום B.S.Wם לתואר ראשון (שאינם מקיימים תוכניות לימודי

, לפיו "מוסד להשכלה גבוהה לא יוסמך בדרך כלל להעניק תואר אקדמי מוכר שני אלא אחרי 31.10.2006

 שהעמיד ארבעה מחזורים של בעלי תואר אקדמי מוכר ראשון". זאת מן הנימוקים שלהלן:

בין מספרי המועמדים ומספרי המתקבלים לתכניות לימודים לתואר שני בעבודה לאור הנתונים באשר ליחס ש .3

 סוציאלית, המועצה מצאה כי לא קיימת בתחום העבודה הסוציאלית מציאות המצדיקה חריגה מכללי המל"ג. 
המועצה מעודדת את המוסדות להשכלה גבוהה לסייע למועמדים ותיקים שאינם עומדים בתנאי הקבלה,  .4

המועמדים, ותק בעבודה, והתאמת תפקידי  מתן נקודות זכות לקבלה בעבור השתלמויות שעברו באמצעות

 המועמדים לתכני הלימודים.
המועצה מדגישה כי בתחום העבודה הסוציאלית, קיימת חשיבות יתרה לקיומן של תכניות לתואר שני  .5

מאחר ולימודי התואר הראשון כוללים במסגרת בית ספר לעבודה סוציאלית, הכולל לימודי תואר ראשון. זאת 

התנסות מעשית, המהווה נקודת ממשק מהותית בין האקדמיה לפרופסיה. המועצה רואה בבית ספר לעבודה 

סוציאלית יחידה ערכית, אשר מרכיביה השונים, הכוללים את לימודי הבוגר והמוסמך, מפרים זה את זה 

ם לראייה רחבה של תחום העבודה הסוציאלית, הן בקרב באמצעות חיבור לשטח ופיתוח הידע. חיבור זה תור

 הסטודנטים לתואר שני והן בקרב סגל ההוראה.  
יתרה מכך, רצף הלימודים לתואר ראשון ושני חשוב במיוחד בישראל, בה התואר הראשון הוא הנדבך  .6

גרת ללימוד ללימודים ולהכשרה המעשית ואף מקנה הסמכה לעסוק בתחום עבודה סוציאלית. מס הבסיסי

תואר שני בישראל, המנותקת ממערכת לימודי תואר ראשון, עלולה להיות תלושה מהיסודות עליהם 

 הלימודים בתואר שני מצופים להיות מבוססים.
זאת ועוד, קיים קושי לבנות תכניות עבודה לסגל במשרה מלאה לאורך זמן ללא קיומה של תכנית לימודים  .7

של תכנית לימודים לתואר שני ללא קיומה של תכנית לימודים לתואר ראשון  לתואר ראשון. לפיכך, קיומה

 במוסד עלולה לפגוע באיכות סגל ההוראה ובאפשרות העסקתו לאורך זמן.
בהתאם לממצאי הוועדה באשר לסוגיית תחומי הלימוד הנדרשים, שעלו במכתבו של שר הרווחה  .8

נמצא כי הצורך בעובדים סוציאליים בעלי תואר שני בתחומים (גרונטולוגיה, ניהול, רווחה וטיפול ושיקום), 

דלעיל נובע מהיעדר ביקוש לתחומים אלה, ולא מההיעדר מסלולי לימוד במוסדות הקיימים. המועצה קוראת 

למשרד הרווחה והשירותים החברתיים לפעול לשיתוף פעולה עם המוסדות להשכלה גבוהה, ולעודד עובדים 

ולים שפורטו. כמו כן, המועצה מעודדת מוסדות העומדים בכללי המל"ג, ועתידים סוציאליים ללמוד במסל

להגיש תכניות לימודים לתואר שני בעבודה סוציאלית במסגרת התכנית הרב שנתית, לכלול בהן התמחויות 

 במינהל, שיקום וזקנה. 
אלית בפריפריה, ובלבד שהן המועצה מבקשת לעודד פתיחת תכניות לימודים נוספות לתואר שני בעבודה סוצי .10

עומדות בהחלטות המל"ג לתוכניות לימודים לתואר שני (כלומר, מקיימות תכניות לימודים לתואר ראשון 

 בעבודה סוציאלית, כבסיס איתן ללימודי תואר שני).
, סוגיות עקרוניות באשר למבנה ותכני ההכשרה לעבודה סוציאלית בישראליש ליזום דיון יסודי ומקיף ב .11

בשיתוף עם מועצת מנהלי בתי יש לערוך דיון זה ובמיוחד באשר למקומם ותפקידם של התואר הראשון והשני. 

 הספר לעבודה סוציאלית ועם מועצת העובדים הסוציאליים.
בהתאם לממצאי הוועדה, קיים קושי בניהול ופיתוח תכניות לימודים לתואר ראשון בעבודה סוציאלית, בשל  .12

להתיר למוסדות להשכלה  אלה, ללא התחשבות במרכיב ההכשרה בשדה. לפיכך, לא ניתן תקצוב תכניות
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בעבודה סוציאלית, ללא  לעקוף קושי זה דרך בניית תוכניות לתואר שני גבוהה, מתוקצבים או לא מתוקצבים,

 לתואר ראשון בעבודה סוציאלית כדי להתאימוהמועצה ממליצה לות"ת לבחון את התקצוב . תואר ראשון

 לדרישות הממשיות של הכשרת סטודנטים.
לסיכום, המועצה מדגישה כי אין להחריג את תחום העבודה הסוציאלית מיתר הדיסציפלינות עליהן חל סעיף  .13

. לפיכך, פתיחת תכנית לימודים לתואר שני בעבודה סוציאלית במוסדות 31.10.2006בהחלטת המל"ג מיום  1.1

לתואר ראשון בעבודה סוציאלית, תתאפשר רק אם וכאשר יחול שינוי  בהם לא מתקיימת תכנית לימודים

 בהחלטת המל"ג האמורה, באשר ליתר התחומים. 



 125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פסיכולוגיה



 126 

 

 הוועדה העקרונית הבוחנת את תשתיות הלימוד בלימודי תואר "בוגר" ותואר "מוסמך" בפסיכולוגיה  הקמת

 *14.8.2007החלטת מועצה שהתקבלה על פי נוהל קיץ ביום   -והרכבה  במוסדות שאינם אוניברסיטאות

 ומחליטה  14.8.2007) את המלצת "צוות נוהל קיץ" מיום 6.9.2007המועצה להשכלה גבוהה מאמצת (ביום 

 כלהלן:

לקבוע תקן אחיד ומחייב לגבי הרכב המעבדות בתכניות לתואר "בוגר" ו"מוסמך" בפסיכולוגיה במוסדות  .1

 יטאות.שאינם אוניברס
 להקים ועדה אשר תבחן את נושא תשתיות בתוכניות לתואר "בוגר" ו"מוסמך" בפסיכולוגיה במוסדות  .2

 שאינם אוניברסיטאות.  
 הוועדה תיקבע  תקן לקיום מעבדות הוראה בחוגים עתידיים לפסיכולוגיה. .3
 רשים לקיום מעבדות הנד םהוועדה תגדיר את השטחים, הציוד, הריהוט, המחשוב וכו' המינימאליי .4

 תומכות הוראה, בתכניות לימודים לקראת תואר "בוגר" ו"מוסמך" בפסיכולוגיה. 
 הוועדה תקבע תקן למעבדות בפסיכולוגיה לתואר "בוגר" ו"מוסמך" במוסדות שאינם אוניברסיטאות. .5
 ותגבש לתשתיות הלימוד הנדרשות ללימודי מוסמך עם/ללא תיזה באופן נפרד חס יהוועדה תתי .6

 קריטריונים שונים לנושאים ולצרכים השונים בהתמחויות השונות בפסיכולוגיה 

 הוועדה מתבקשת לגבש את המלצותיה בתוך שלושה חודשים. .7
 לאשר את הרכב הוועדה שלהלן: .8

 יו"ר –ביה"ס למדעי ההתנהגות, המסלול האקדמי המכללה למנהל  –פרופ' זאב קליין 
 לפסיכולוגיה, אוניברסיטת בר אילן המח' –פרופ' שאול פוקס 
 המח' לפסיכולוגיה, האוניברסיטה העברית –ד"ר ליאון דעואל 

 ביה"ס למדעי ההתנהגות, המכללה האקדמית נתניה –ד"ר נורמן שוואלם 

 מרכזת הוועדה.  -גב' רותם שריג 

 

ומדעי תכנית פעולה ליישום ההמלצות המופיעות בדו"ח הכללי שהגישה הוועדה בפסיכולוגיה 

החלטה המועצה להשכלה גבוהה מיום  –ההתנהגות שהופיעו בדוח הכללי של ועדת ההערכה בתחום  

27.4.10  

המועצה להשכלה גבוהה מחליטה לאמץ את תכנית הפעולה ליישום ההמלצות הכלליות המופיעות בדוח 

והבטחתה  ת ההערכה הכללי בפסיכולוגיה ומדעי ההתנהגות, שהגישה לה ועדת המשנה להערכת איכו

 , כלהלן:2.2.10בהחלטת המל"ג מיום  4בהתאם לסעיף 

המועצה ממליצה כי נושא תקצוב תחום הפסיכולוגיה ייבחן מחדש על ידי הוות"ת במסגרת הדיונים על מודל  .1

התקצוב. זאת לאור חיזוק המרכיב הניסויי בתחום והפיכתו לתואם "מדעי החיים" הלכה למעשה. כמו כן, 

למצוא דרך להטמעת השינוי גם ברמה המוסדית על מנת להביא לכך שגם המחלקות יתוגמלו  ות"ת מתבקשת

 בהתאם לשינוי. 
 המועצה מברכת את המחלקות לפסיכולוגיה על שיתוף הפעולה שהחל ביניהן. .2
המועצה מבקשת כי המחלקות יפעלו למציאת פתרונות לבעיות הפנימיות בנושאים המצויים בתחום אחריותן,  

של סגל וסטודנטים, שקיפות בפרוצדורות  "in-breeding"ון: מבנה התכניות ותכניהן, אינפלציית ציונים, כג

 הגיוס, המינוי והקידום של סגל ויתר הנושאים מסוג זה העולים בדוח הכללי.
המועצה מבקשת מהמוסדות לקדם ולהרחיב את המסלול הישיר לדוקטורט (בעיקר בתוכניות קליניות)  

 ) נאות כהמלצת הוועדה..Ph.D -ו MAסטודנטים (-על יחס סגלולשמור 
 על המכללות להקטין את מספר חברי הסגל מן החוץ המלמדים קורסי ליבה. .3
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המועצה מבקשת מוות"ת לבחון במסגרת התכנית הרב שנתית תמיכה ביצירת קונסורציום של מאגרי מידע  

 דיגיטליים בין המחלקות.
דה שהוקמה בראשותו של פרופ' אבישי הניק לפתרון הבעיות הקיימות בין ועדות מל"ג תפעל באמצעות הווע 

 הרישוי בתחומי הפסיכולוגיה של משרד הבריאות לבין המחלקות לפסיכולוגיה.
המועצה להשכלה גבוהה מחליטה לקיים דיון בנושא פתיחת תואר שני  במכללות ונושא קידום סגל במכללות  .4

 לי בנושאים הרוחביים העולים מדוחות האיכות.ייבחנו במסגרת הדיון הכל
 המוסדות יתבקשו לעדכן את המל"ג בדבר יישום ההחלטות. .5
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 I.Ex.MBAתוכנית לימודים בינלאומית לתואר "מוסמך במינהל עסקים" למנהלים 

הטכניון לאשר לו לפתוח תוכנית  בבקשת 23.3.2010.  המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה שהתקיימה ביום 1

(בשפה האנגלית) בתל אביב, בחסות  I.Ex.MBAלימודים בינלאומית לתואר "מוסמך במינהל עסקים" למנהלים 

 . Merage Foundationקרן מיראז'

על פי דרישת יו"ר ות"ת, פרופ' מנואל טרכטנברג, תוכנית הלימודים הבינלאומית לתואר "מוסמך במינהל  . 2

שגיבש הטכניון, צפויה לתת מענה לצורך לאומי הקיים לחיזוק תחום מינהל  I.Ex.MBAלמנהלים עסקים" 

 העסקים במערכת ההשכלה הגבוהה כדלהלן:

אוניברסיטאי ללימודי תואר שלישי במינהל עסקים וחיזוק התחום בכללותו. נקודה מרכזית -קונסורציום בין 

הוועדה של מל"ג בראשות פרופ' סטיוארט גרינבאום,  זו הודגשה באופן מיוחד בדו"ח העקרוני שחיברה

להערכת איכות בתחום מינהל עסקים בישראל. התוכנית המוצעת של הטכניון אמורה ליצור פלטפורמה 

מתאימה לשיתוף פעולה בין האוניברסיטאות המובילות במינהל עסקים בארץ (אוניברסיטת תל אביב, 

שאבים (כח אדם בכיר) בכדי לקיים לימודים והנחייה לתואר האוניברסיטה העברית, הטכניון) לאיגום מ

 אסטרטגיה, שכה נחוצות. -שיווק-שלישי במינהל עסקים בארץ, בהתמחויות מימון

"השבת מוחות". כוחות אקדמיים מעולים בתחום מינהל עסקים עזבו את ישראל ופעילים כיום במיטב  

לדלה את משאבי האנוש המעולים באקדמיה בישראל האוניברסיטאות והחברות ברחבי העולם. תנועה זו די

בשטח זה. התוכנית המוצעת של הטכניון אמורה להיות אבן שואבת למיטב הכוחות הישראליים במינהל 

עסקים, הפעילים כיום בחו"ל, להירתם אליה בהוראה ובהנחייה, כחוליה ראשונה לקראת חזרתם לישראל 

לגיוס מרצים ישראליים מובילים בחו"ל לתוכנית, עם הסדרי  באופן קבוע. ראשי התוכנית גיבשו תוכנית

קליטה מושכים, היכולים לסלול את הדרך להישארותם בטכניון ובישראל על בסיס מתמשך, או אף  \שהייה

קבוע. התוכנית גם פונה לגוף סטודנטים מעולה מחו"ל, והכוונה לקלוט לשורותיה בין השאר גם סטודנטים 

 ו"ל) או יהודיים מחו"ל ובכך לתת סיכוי לחזרתם או קליטתם בישראל על בסיס קבוע.ישראליים (השוהים בח

למועצה להשכלה גבוהה הוסבר ע"י הטכניון כי המקום להפעלת התוכנית מתאים להיות בתל אביב (הלב  . 3

בתל אביב). הוסבר כי הרצת התוכנית בתל אביב מתאימה היטב  -העסקי של ישראל נמצא במרכז, וטבורו

למאפייני התוכנית (יזמות "היי טק" בינלאומית) ולמגוון הפעילויות המקצועיות הקשורות בצד היישומי של 

 תחום מינהל העסקים ("סביבת התוכנית").

בפני המועצה להשכלה גבוהה הוצגו המאפיינים הייחודיים של תוכנית הלימודים הבינלאומית לתואר "מוסמך  . 4

 של הטכניון כדלהלן:  I.Ex.MBAבמינהל עסקים" למנהלים 

 ייעוד התוכנית למנהלים  

טק". התוכנית נועדה לפעול בדרכים שונות -טק" והתמקדות ביזמות ב"היי-הדגשת הסקטור של "ההיי 

לקידום חינוך מנהלים בישראל עם דגש מיוחד על מגזרי המשק המאופיינים בהישענות על טכנולוגיות 

הבינלאומי של חברות עתירות טכנולוגיה מישראל בשווקים  מתקדמות תוך שיפור כושר התחרותיות

 בינלאומיים.  

 גיוס מרצים מחו"ל מטובי המומחים בעולם 

 הדגשת ניהול אסטרטגי בראייה גלובלית 

 הוראה בשפה האנגלית 

 למועצה להשכלה גבוהה הובלט העקרון כי התוכנית תבטיח רמה אקדמית גבוהה ואיכות מוקפדת, בדיוק לפי  . 5

הכללים הקיימים בטכניון לתוכניות לתואר שני ובדיוק לפי ההקפדה האקדמית הנוהגת בכל התארים 

 האקדמיים אותם מעניק הטכניון.

הוא קריטי. הודגש בפני  -. למועצה להשכלה גבוהה הובהר גם רכיב הזמן, שבמקרה של התוכנית האמורה6

תוריד לטמיון את כל המאמצים הגדולים שעשה  המל"ג כי אי קבלת החלטה באופן מיידי על ידי המועצה,
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הטכניון להיערך לרישום סטודנטים לתוכנית לשנה"ל תשע"א וכן, תסכל קרוב לוודאי את מימוש החסות 

 לתוכנית (תרומה גדולה לפתיחת התוכנית ולהרצתה). Merage Foundationהפיננסית שהבטיחה קרן מיראז' 

ה גבוהה, בהתחשב בפוטנציאל הקיים בתוכנית לתת מענה  לצורך . בתום הדיון, החליטה המועצה להשכל7

הלאומי במינהל עסקים במערכת ההשכלה הגבוהה בארץ, לאשר לטכניון לפתוח מחזור לימודים אחד, בשלב 

 I.Ex.MBAזה, (בשנה"ל תשע"א), של תוכנית לימודים בינלאומית לתואר "מוסמך במינהל עסקים" למנהלים 

 אביב, על פי התוכנית שהציע הטכניון. (בשפה האנגלית) בתל

. בד בבד, מחליטה המועצה להשכלה גבוהה להקים צוות מעקב לתוכנית, בראשותו של יו"ר ות"ת פרופ' מנואל 8

טרכטנברג, אשר ילווה את התפתחות התוכנית, את מימוש הפוטנציאל שלה למתן מענה לצורך הלאומי הקיים 

 לחתה.במינהל עסקים, את הפעלתה ומידת הצ

הצוות בראשותו של פרופ' טרכטנברג, יגבש המלצות למועצה להשכלה גבוהה לקראת תום המחזור הראשון  

 של התוכנית ולקראת השלב הבא של המחזור השני שלה.

. המועצה להשכלה גבוהה תדון בבוא העת בהמלצות הצוות של פרופ' טרכטנברג ותקבל החלטה בשאלת המשך 9

 התוכנית.

 

במינהל עסקים  (M.B.A) האקדמי של המכללה למינהל לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני  בקשת המסלול

 12.4.11החלטת מועצה מיום  – Baruch Collegeבשיתוף 

המועצה להשכלה גבוהה בבקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל לפתוח דנה  12.4.2011בישיבתה ביום 

 מארה"ב, ומחליטה כלהלן: Baruch Collegeעסקים בשיתוף ) במינהל M.B.Aתכנית לימודים לתואר שני (

 להקים ועדה לבדיקת הבקשה.  .1
המלצות הוועדה באשר לתכנית זו יותנו בהמלצות הוועדה העקרונית לקביעת קווים מנחים לתכניות  .2

 משותפות בין מוסדות בארץ למוסדות בחו"ל. 
לבחינת הסוגיה לקביעת קווים מנחים מחליטה להקים ועדה עקרונית  המועצה להשכלה גבוההבנוסף, 

 לתכניות משותפות בין מוסדות בארץ למוסדות בחו"ל. 
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 תוכניות בנאוניברסיטאיותלרישום לתואר שני 
 

 במסגרת הקרן לקידום מדעי הרוח
 

 בשיתוף ות"ת ויד
 

 הנדיב
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 חלטת מועצה מיוםה –האידיש רישום לתואר שני בתוכנית הבינאוניברסיטאית בתחום לימודי ספרות 

26.7.11 

המועצה להשכלה גבוהה מאמצת המלצת ועדת המשנה לאוניברסיטאות ומכללות לחינוך בנושא רישום 

 05/07/2011 אוניברסיטאית בתחום לימודי ספרות היידיש מיום-לתואר ראשון ושני בתוכנית הבין

 ומחליטה כלהלן:

בבקשה של  05.07.2011ך דנה בישיבתה ביום ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינו .1

אביב  לאפשר רישום לתואר -גוריון בנגב, האוניברסיטה העברית בירושלים ואוניברסיטת תל-אוניברסיטת בן

 אוניברסיטאית בתחום לימודי ספרות היידיש.-ראשון ושני בתוכנית הבין

ויד הנדיב, באה להציל את לימודי ספרות התוכנית, אשר זכתה לתמיכה של הקרן למדעי הרוח בשיתוף ות"ת  .2

 היידיש אשר עקב הקיצוצים התקציביים, סבלו בשנים האחרונות מצמצום וסגירה של חוגים וקורסים.

האוניברסיטאות השותפות לתכנית. יוזמי התוכנית מציעים כי  3-קורסים בתוכנית יילמדו בכל אחת מ .3

 טיבי של התכנית.אביב תרכז את הפן האדמיניסטר-אוניברסיטת תל

ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך ממליצה למועצה להשכלה גבוהה לאשר את פתיחת  .4

תוכנית הלימודים לתואר ראשון ושני בלימודי ספרות היידיש החל משנת הלימודים תשע"ג לפי המתווה 

 כדלהלן:

"______" מעניקה  האוניברסיטה  כותרת התואר שתינתן לבוגר /המוסמך התכנית תהיה כדלהלן: •

גוריון -(אוניברסיטת בןאוניברסיטאית -תואר בוגר /מוסמך בתחום לימודי ספרות היידיש בתכנית הבין

 אביב).-בנגב, האוניברסיטה העברית בירושלים ואוניברסיטת תל

 תלמיד בתכנית יירשם באוניברסיטה אחת מבין אלו המשתתפות בתכנית ויקבל את התואר ממנה. •

 1/3סטודנט לא יוכל לקיים את לימודיו בתוכנית רק במוסד אחד. סטודנט ילמד לפחות  •

 ממנה באותו המוסד. 3/4 -מהלימודים בתכנית  במוסד אחד ולא יותר מ
מדי שנה תשלח הנהלת התוכנית דו"ח מפורט על אודות הפעלת התוכנית למועצה להשכלה גבוהה  •

 וכנית ועוד).(כולל מס' סטודנטים, קורסים, הצלחת הת
 

   אירופאיםלימודים רוסיים ומזרח   בקשה לאפשר רישום לתואר שני בתוכנית הבינאוניברסיטאית בתחום

 26.7.11החלטת המועצה מיום  – הקרן לקידום מדעי הרוח בשיתוף ות"ת ויד הנדיבבמסגרת 

בנושא רישום המועצה להשכלה גבוהה מאמצת המלצת ועדת המשנה לאוניברסיטאות ומכללות לחינוך 

 05/07/2011 אוניברסיטאית בתחום לימודי ספרות היידיש מיום-לתואר ראשון ושני בתוכנית הבין

 :ומחליטה כלהלן

בבקשה של  05.07.2011ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך דנה בישיבתה ביום  .1

אביב  לאפשר רישום לתואר -וניברסיטת תלגוריון בנגב, האוניברסיטה העברית בירושלים וא-אוניברסיטת בן

 אוניברסיטאית בתחום לימודי ספרות היידיש.-ראשון ושני בתוכנית הבין

התוכנית, אשר זכתה לתמיכה של הקרן למדעי הרוח בשיתוף ות"ת ויד הנדיב, באה להציל את לימודי ספרות  .2

 ום וסגירה של חוגים וקורסים.היידיש אשר עקב הקיצוצים התקציביים, סבלו בשנים האחרונות מצמצ

האוניברסיטאות השותפות לתכנית. יוזמי התוכנית מציעים כי  3-קורסים בתוכנית יילמדו בכל אחת מ .3

 אביב תרכז את הפן האדמיניסטרטיבי של התכנית.-אוניברסיטת תל

ר את פתיחת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך ממליצה למועצה להשכלה גבוהה לאש .4

תוכנית הלימודים לתואר ראשון ושני בלימודי ספרות היידיש החל משנת הלימודים תשע"ג לפי המתווה 

 כדלהלן:

 :האוניברסיטה  כותרת התואר שתינתן לבוגר /המוסמך התכנית תהיה כדלהלן 
-תואר בוגר /מוסמך בתחום לימודי ספרות היידיש בתכנית הבין"______" מעניקה 
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גוריון בנגב, האוניברסיטה העברית בירושלים ואוניברסיטת -(אוניברסיטת בןת אוניברסיטאי

 אביב).-תל

  תלמיד בתכנית יירשם באוניברסיטה אחת מבין אלו המשתתפות בתכנית ויקבל את

 התואר ממנה.

  סטודנט לא יוכל לקיים את לימודיו בתוכנית רק במוסד אחד. סטודנט ילמד לפחות

 ממנה באותו המוסד. 3/4 -מוסד אחד ולא יותר ממהלימודים בתכנית  ב 1/3
  מדי שנה תשלח הנהלת התוכנית דו"ח מפורט על אודות הפעלת התוכנית למועצה

 להשכלה גבוהה (כולל מס' סטודנטים, קורסים, הצלחת התוכנית ועוד).
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 רפואה משלימה
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החלטת המועצה מישיבה מיום  – המשלימה הרפואה תחום של כוללת לבחינה המקצועית הועדה מסקנות

15.12.09 
 

המועצה להשכלה גבוהה החליטה לבדוק באופן עקרוני את תחום הרפואה המשלימה ואת סוגיות 

 אקדמיזציה של התחום, וזאת לאחר שהובאה בפניה הבקשה של המסלול האקדמי של המכללה למנהל    ה

 לפתיחת תוכנית לימודים אקדמית בתחום זה. 

 טה המועצה על הקמת וועדה בראשותו של פרופ' ירון כהן. לצורך כך החלי

 המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' כהן על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.

, בהן שמעה את יו"ר 15.12.2009וב  17.11.2009המועצה קיימה שני דיונים בנושא בישיבות שהתקיימו ב 

ואת נציג דיקני הרפואה פרופ' ערן לייטרסדוף מהאוניברסיטה העברית והחליטה שלא הוועדה פרופ' ירון כהן 

 לקבל את מסקנות הוועדה, מן הנימוקים שלהלן: 

המועצה השתכנעה מדו"ח הוועדה ומדבריו של יו"ר הוועדה, פרופ' ירון כהן, שנכון להיום, אין בסיס מדעי  .1

)evidence based המשלימה ולכן החליטה כי אין מקום להעניק בתחום זה תואר ) מוכח ליעילותה של הרפואה

 אקדמי. 
הוועדה סברה שעקב העדר בסיס מדעי לרפואה משלימה ובמטרה לשפר את איכות המטפלים יש להנהיג  .2

שיכללו נושאים שונים שפורטו בדו"ח. הוועדה  ,המיועדים ספציפית למטפלים ,לימודי תואר ראשון או שני

 לתואר זה את השם "לימודי מבוא למטפלים באדם". המליצה להעניק 
המועצה, לאחר עיון מעמיק בדו"ח, סבורה שמשום שאין בסיס מדעי לרפואה המשלימה, אין ללימודים אלה  .3

תואר אקדמי, יהא שמו אשר יהא, ואין זה לכן מתפקידה של המועצה להשכלה גבוהה לעסוק  מסגרתמקום ב

 באקדמיזציה של תחום זה.  
המועצה מסכימה עם המלצת הוועדה כי יש צורך להסדיר את רישוי תחום הרפואה המשלימה (רישוי  .4

שבאחריות משרד הבריאות) וכי תנאי הכרחי לעיסוק ברפואה משלימה צריך להיות תואר אקדמי המקביל 

ום לשם כך לתואר ראשון בלימודי רפואה, או במדעי החיים.  עם זאת, חברי המועצה אינם סבורים שיש ליז

תואר אקדמי חדש תחת כותרת זו או אחרת. במוסדות להשכלה גבוהה מוענקים תארים ראשונים במדעי 

החיים ובלימודי הרפואה שיוכלו לשרת מטפלים עתידיים, זאת אם משרד הבריאות והמחוקק יקבעו כי תנאי 

 הכרחי לעיסוק ברפואה משלימה הוא תואר ראשון שכזה.  

טה המועצה שלא לקבל את מסקנות הוועדה ולא לאפשר הגשת בקשות לפתיחת תכניות נוכח האמור מחלי .5

 אקדמיות בתחום הרפואה המשלימה. 

 

החלטת המועצה  –מסקנות הוועדה המקצועית לבחינה כוללת של תחום הרפואה המשלימה  –החלטת מל"ג 

 2.2.10להשכלה גבוהה מיום 

הרפואה      וני את סוגיות האקדמיזציה של תחום עצה להשכלה גבוהה החליטה לבדוק באופן עקרהמ

המשלימה, ובכלל זה את האפשרות לאישור תוכניות אקדמיות בתחום זה. זאת לאחר שהובאה בפניה הבקשה 

 של המסלול האקדמי של המכללה למינהל לפתוח תוכנית אקדמית בתחום.

 הן. ורך כך החליטה המועצה על הקמת וועדה בראשותו של פרופ' ירון כלצ

 

 המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדה המקצועית הבודקת בראשותו של פרופ' כהן על עבודתה    

בהן  15.12.09-וב 17.11.09-ועל הדו"ח שהגישה. המועצה קיימה שני דיונים בנושא בישיבות שהתקיימו ב

וף מהאוניברסיטה העברית שמעה את יו"ר הוועדה פרופ' ירון כהן ואת נציג דיקני הרפואה פרופ' ערן  לייטרסד

 בירושלים.
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המועצה להשכלה גבוהה בחנה את המלצת הוועדה המקצועית הבודקת לפיה סברה הוועדה כי יש להנהיג 

"לימודי מבוא למטפלים באדם" וזאת במטרה לשפר את רמת  .B.Aלימודים אקדמיים בתחום לתואר 

יית הבסיס המדעי של הרפואה המשלימה נותרת המטפלים הלא קונבנציונאליים מחד, ומאידך  ציינה כי סוג

 שנויה במחלוקת.

לאחר בחינת המלצות הוועדה המקצועית הבודקת מחליטה המועצה להשכלה גבוהה שלא לאמץ את המלצתה 

 וזאת מפאת העדר בסיס מדעי לתחום.

 

שוי העיסוק המועצה להשכלה גבוהה מציינת כי אין בהחלטתה זו כדי למנוע ממשרד הבריאות להסדיר את רי

 ברפואה משלימה.
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 הצורך בהקמת בית ספר לרפואה נוסף בישראל. 

המועצה להשכלה גבוהה דנה בדו"ח הוועדה שמינה יו"ר ות"ת לבחינת הצורך בהגדלת מספר הרופאים  .1

 , 19.6.2007, 28.5.2007ובהקמת בית ספר לרפואה נוסף בישראל, בישיבותיה שהתקיימו בתאריכים: 

 . 17.7.2007 -ו10.7.2007 

בפני המועצה להשכלה גבוהה הופיעו במהלך דיונים אלה: יו"ר ות"ת, יו"ר הוועדה, דיקני הפקולטות לרפואה  .2

 פי בקשות שהועלו בדיונים על -וראשי משרד הבריאות. בנוסף הובא בפני המועצה חומר נוסף על

 ידי חברי המועצה.  

ה גבוהה מודה לחברי הוועדה בראשותו של פרופ' יונתן הלוי על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה המועצה להשכל .3

כמו כן,  מעלה המועצה להשכלה  בתום עבודתה לבחינת הצורך בהקמת בית ספר לרפואה נוסף בישראל.

פאים המתפתח ברו גבוהה על נס את פועלו המיוחד של פרופ' אמנון פזי ז"ל, אשר בחזונו זיהה את המחסור

 והמלצותיו סללו את הדרך לקבלת החלטות בנושא זה, בות"ת ובמל"ג.

) ולדו"ח וועדת הלוי, 9/5/07-(נוסח ההחלטה אושר ב 25.4.2007בהמשך להמלצת ות"ת מישיבתה ביום  .4

 מחליטה המועצה להשכלה גבוהה כדלקמן:

מדים) בבתי הספר לרפואה להמשיך באופן מואץ את תהליך הגדלת מספר הסטודנטים (מחזורי הלו   1.1

סטודנטים למחזור, כפי שהמליצו "ועדת פזי" ו"ועדת הלוי" וכפי שהחליטה ות"ת  600 -הקיימים עד ל

והמחקר בבתי  ההוראה תוך שמירת איכות -בעצה אחת עם הפקולטות לרפואה באוניברסיטאות, זאת

המאפיינת אותם כבר שנים רפואית  מחקרית-הספר לרפואה והבטחת הרמה הגבוהה של הכשרה אקדמית

 רבות.
 .    בתקצוב ות"ת, באוניברסיטת מחקר בישראל, להקמת בית ספר לרפואה נוסףבהקדם לפעול      1.2

"ת תו סטודנט, יהיה זהה לתמיכה התקציבית של -התקצוב השנתי של ביה"ס לרפואה הנוסף פראופן  

 ביחסים בין ות"ת והפקולטות לרפואה.  הניתנת כיום לבתי הספר לרפואה לפי המתכונת השוררת כיום

   הקמת בית הספר תותנה בהבטחת איכות ההוראה והמחקר ותשתיות הוראה ומחקר ברמה       1.3

  הגבוהה המקובלת בבתי הספר הקיימים, לרבות קיומם של מיטות קליניות וסגל במחלקות       

להיקף  הכשרת הסטודנטים מעבר להתמחות בבתי החולים, אשר יאפשרו הגדלת היקף  כרות ומ 

 נקבע להכשרה בבתי הספר הקיימים. ש  יהמקסימאל
). תוכניות אלה תוכרנה Pre Medרפואה (-לבחון את אישור פתיחתן של תוכניות לימודים קדם.    1.4

) תוכלנה לשמש הכנה לקראת כניסה Pre Medרפואה (-באוניברסיטאות המחקר.  תוכניות לימודים קדם

המיועדת לבעלי תואר "בוגר  (.M.D)שנתית לקראת תואר "דוקטור ברפואה" -לימודים ארבעלתוכנית 

 .2005במדעים", על פי המתכונת שאישרה המועצה להשכלה גבוהה בהחלטתה מחודש דצמבר 
) לתלמידים מחו"ל .M.Dהמועצה להשכלה גבוהה נתנה דעתה לתכניות הלימודים לתואר דוקטור לרפואה ( .5

בפקולטות לרפואה בישראל ואינה רואה מקום לסגור או לצמצם תכניות אלה, שתורמות תרומה המתקיימות 

 מקצועית וכלכלית לרפואה בארץ.
בשל החשיבות הלאומית של אזור הצפון, מחליטה המועצה להשכלה גבוהה שבית הספר לרפואה החדש יוקם  .6

 בגליל.
סגן יו"ר המל"ג ואת יו"ר ות"ת לפתוח בהליכים "ג, יו"ר המלהמועצה להשכלה גבוהה מחליטה להסמיך את  .7

 "קול קוראתוציא "המועצה להשכלה גבוהה למימוש החלטת המועצה, כאמור. מסודרים ושקופים 

 להגיש בקשות לפתיחת/להקמת בית ספר לרפואה חדש.אוניברסיטאות המחקר ל
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 המשך דיון  -נוסף בישראל   דו"ח הוועדה שמינה יו"ר ות"ת לבחינת הצורך בהקמת בית ספר לרפואה

 19.6.2007מיום  5) 440החלטת המועצה, מס' (

 סיכום:

 בדו"ח הוועדה (מרץ  19.6.2007המועצה להשכלה גבוהה המשיכה את הדיון בישיבתה שהתקיימה בתאריך  א.

(הדיון ) שמינה יו"ר ות"ת, פרופ' שלמה גרוסמן, לבחינת הצורך בהקמת בית ספר לרפואה נוסף בישראל. 2007

 .)29.5.2007הראשון בדו"ח התקיים בישיבת במליאת המועצה להשכלה גבוהה מיום 

דיקן הפקולטה לרפואה  -בפני המועצה להשכלה גבוהה הופיעו בדיון זה הדיקנים לרפואה: פרופ' אדו פרלמן ב.

טה לרפואה דיקן הפקול -בטכניון המכהן גם כיו"ר איגוד הדיקנים לרפואה בישראל, ופרופ' יוסי מקורי

 באוניברסיטת תל אביב, שהציגו את עמדתם בנושא.

כן הופיע בפני המועצה מר ניר קידר, רפרנט כלכלת בריאות במשרד הבריאות, כדי להציג את חוות דעת  ג.

 המיעוט בוועדה.

חברי המועצה להשכלה גבוהה העלו בפני הדיקנים לרפואה ונציג משרד הבריאות מגוון שאלות והדיקנים  ד.

רפואה ונציג משרד הבריאות השיבו לשאלות חברי המועצה. בתום סבב התשובות, הודתה המועצה להשכלה ל

 גבוהה למוזמנים על דבריהם.

הדיון במועצה להשכלה גבוהה בנושא הצורך בהקמת בית ספר לרפואה נוסף לא הסתיים בישיבה זו והמועצה  ה.

 .10.7.2007התקיים בתאריך סיכמה כי תמשיך את הדיון בישיבתה הבאה, הצפויה ל

לקראת הדיון, ביקשו חברי המועצה להשכלה גבוהה ממזכירות המועצה ומות"ת לפנות אל הדיקנים לרפואה  ו.

 באוניברסיטאות ואל משרד הבריאות בבקשה לקבל את הנתונים הבאים:

 פריסה גיאוגרפית.\מספר המיטות להוראה קלינית במדינת ישראל לפי מחוזות .1 

 לקות בבתי חולים בישראל המסונפות לפקולטות לרפואה, המוכרות אקדמית וקלינית להוראתמח .2 

 פריסה גיאוגרפית, והיקף הסינוף בהן.\סטודנטים לרפואה, לפי מחוזות  

תוכניות לימודים לתואר "דוקטור לרפואה"  3היקף ההכנסות הכספיות המתקבל בכל שנה מקיומן של  .3 

ם, המתקיימות בפקולטות לרפואה של אוניברסיטת תל אביב, הטכניון המיועדות לסטודנטים זרי

 ואוניברסיטת בן גוריון בנגב.

 שיעור ירידת רופאים ישראליים לחו"ל. .4 

 פריסה גיאוגרפית של רופאים לפי מחוזות, במדינת ישראל. .5 

 

 המשך דיון.  -ל  דו"ח הוועדה שמינה יו"ר ות"ת לבחינת הצורך בהקמת בית ספר לרפואה נוסף בישרא

 10.7.2007מיום  6) 441סיכום ישיבה מס' (

 בדו"ח הוועדה (מרץ   10.7.2007המועצה להשכלה גבוהה המשיכה את הדיון בישיבתה שהתקיימה בתאריך  א. 

 ) שמינה יו"ר ות"ת, פרופ' שלמה  גרוסמן, לבחינת הצורך בהקמת בית ספר לרפואה נוסף בישראל. 2007 

 והדיון השני התקיים  29.5.2007בדו"ח התקיים בישיבת המועצה להשכלה גבוהה ביום  (הדיון הראשון 

 )19.6.2007בישיבת המועצה ביום  

 המנכ"ל ומר גבי -בפני המועצה להשכלה גבוהה הופיעו בדיון זה ראשי משרד הבריאות: פרופ' אבי ישראלי ב. 

 ח אדם וצרכי מערכת הבריאות בישראל בכסמנכ"ל, אשר הציגו את עמדת משרד הבריאות לגבי -בן נון 

 רפואי בעתיד. 

 יו"ר הוועדה לבחינת הצורך בהקמת בית ספר-כן הופיע בפני המועצה להשכלה גבוהה פרופ' יונתן הלוי ג. 

 לרפואה נוסף, שהציג והדגיש את המלצות הוועדה בדבר הצורך בהקמת בית ספר לרפואה נוסף בישראל. 

בוהה העלו בפני ראשי משרד הבריאות ויו"ר הוועדה מגוון שאלות העולות מן הנושא חברי המועצה להשכלה ג ד.

 והמוזמנים השיבו לשאלות חברי המועצה. 
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 בתום סבב התשובות, הודתה המועצה להשכלה גבוהה למוזמנים על דבריהם. 

שיבה זו והמועצה הדיון במועצה להשכלה גבוהה בנושא הצורך בהקמת בית ספר לרפואה נוסף לא הסתיים בי ה. 

מתוך מגמה לקבל החלטה  17.7.2007סיכמה כי תמשיך את הדיון בישיבתה הבאה, הצפויה להתקיים בתאריך 

 מסכמת בנושא.

 

 המשך דיון.  -דו"ח הוועדה שמינה יו"ר ות"ת לבחינת הצורך בהקמת בית ספר לרפואה נוסף בישראל  

 10.7.2007מיום  6) 441סיכום ישיבה מס' (

בדו"ח הוועדה (מרץ   10.7.2007עצה להשכלה גבוהה המשיכה את הדיון בישיבתה שהתקיימה בתאריך המו א. 

) שמינה יו"ר ות"ת, פרופ' שלמה  גרוסמן, לבחינת הצורך בהקמת בית ספר לרפואה נוסף בישראל. (הדיון 2007

התקיים בישיבת  והדיון השני 29.5.2007הראשון בדו"ח התקיים בישיבת המועצה להשכלה גבוהה ביום 

 )19.6.2007המועצה ביום 

 המנכ"ל ומר גבי -בפני המועצה להשכלה גבוהה הופיעו בדיון זה ראשי משרד הבריאות: פרופ' אבי ישראלי ב. 

סמנכ"ל, אשר הציגו את עמדת משרד הבריאות לגבי צרכי מערכת הבריאות בישראל בכח אדם רפואי -בן נון

 בעתיד.

יו"ר הוועדה לבחינת הצורך בהקמת בית ספר -ה להשכלה גבוהה פרופ' יונתן הלויכן הופיע בפני המועצ ג. 

 לרפואה נוסף, שהציג והדגיש את המלצות הוועדה בדבר הצורך בהקמת בית ספר לרפואה נוסף בישראל.

חברי המועצה להשכלה גבוהה העלו בפני ראשי משרד הבריאות ויו"ר הוועדה מגוון שאלות העולות מן הנושא  ד.

והמוזמנים השיבו לשאלות חברי המועצה. בתום סבב התשובות, הודתה המועצה להשכלה גבוהה למוזמנים 

 על דבריהם.

הדיון במועצה להשכלה גבוהה בנושא הצורך בהקמת בית ספר לרפואה נוסף לא הסתיים בישיבה זו והמועצה  ה. 

מתוך מגמה לקבל החלטה  17.7.2007סיכמה כי תמשיך את הדיון בישיבתה הבאה, הצפויה להתקיים בתאריך 

 מסכמת בנושא.

 
 החלטת המועצה בגליל בעקבות הקמת בית ספר לרפואה הרכב  הוועדה לעניין הוצאת ה"קול הקורא" ל

  6.11.2007מיום  11- 10 -)445מישיבת המועצה מס'  (להשכלה גבוהה 

 ספר לרפואה בגליל) ומיום  (הקמת בית  17.7.2007בהמשך להחלטות המועצה להשכלה גבוהה מיום  א.

(כתב המינוי לוועדה לעניין הוצאת ה"קול הקורא" להקמת בית הספר לרפואה בגליל), מחליטה  6.11.2007

המועצה להשכלה גבוהה על הרכב הוועדה לעניין הוצאת ה"קול הקורא" להקמת בית הספר לרפואה בגליל 

 כדלהלן:

 היו"ר הוועדחבר ות"ת,  –מר אהרון בית הלחמי 
 סגן יו"ר המועצה להשכלה גבוהה –נור -פרופ' יצחק גל

 יו"ר הוועדה לתכנון ולתקצוב –פרופ' שלמה גרוסמן 
 מנכ"ל משרד הבריאות –מר אבי ישראלי 

 חברת המועצה להשכלה גבוהה –פרופ' חיה קלכהיים 
 דעמכון ויצמן למ –פרופ' ירון כהן 

  העברית בירושלים בית הספר לרפואה, האוניברסיטה –פרופ' אחמד עיד 

, תפקידי הוועדה לעניין הוצאת ה"קול הקורא" להקמת בית הספר לרפואה 6.11.2007כאמור בהחלטתה מיום  ב.

 בגליל הם:

ולפרסמו  לנסח "קול קורא" מפורט להקמת בית הספר לרפואה בגליל, עם הדרישות והתנאים הנדרשים, .1

 ברבים.

  ים הרלבנטיים לתוכנו של ה"קול הקורא".את סדרי עבודתה ואת כל הנושא לקבוע .2
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להתייחס במסגרת עבודתה עם לבחינת האפשרות לפתוח תוכנית לימודים קדם רפואה במוסדות להשכלה 

 גבוהה שאינם אוניברסיטאות, להם יש תשתית מחקרית.
 ות"ת על המועמד העדיף להקמת בית ספר לרפואה בגליל.\למיין את הפניות ולהמליץ למל"ג  

ין, שיאושרו על ידי המועצה יחברים נוספים, לפי הענ 2לצרף לשורותיה עד  תבחן את האפשרות דה הווע

 ., תחל בדיון ובחירה של המועמדיםלהשכלה גבוהה
 

ות"ת בדבר המוסד הזוכה בקול הקורא להקמת והפעלת בית הספר לרפואה בגליל -המלצת הוועדה של מל"ג

  12.1.10החלטת המועצה מיום  –

בדו"ח הוועדה המקצועית להקמת בית הספר לרפואה  12.1.2010להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום  המועצה

הלחמי ומפי חברי -ובהמלצותיה. המועצה שמעה סקירה על הדו"ח מפי יו"ר הוועדה מר אהרון בית בגליל 

פ' ירון כהן ומנכ"ל נוספים: יו"ר ות"ת פרופ' מנואל טרכטנברג, חברת המל"ג פרופ' חיה קלכהיים, פרו וועדה 

עם. כמו כן הובאו בפני המועצה תקצירי ההצעות מטעם אוניברסיטת חיפה -הבריאות ד"ר איתן חי משרד 

 אילן והתייחסות בכתב מאת אוניברסיטת חיפה.-ואוניברסיטת בר והטכניון 

הממצה  הלחמי על עבודתה ועל הדו"ח-המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדה בראשותו של מר אהרון בית

 שהגישה. 

לאחר ששמעה את הסקירה וקיבלה הבהרות נוספות, מחליטה המועצה להשכלה גבוהה לאמץ את דו"ח 

אילן כמוסד אשר יקים ויפעיל את בית הספר -הוועדה על נימוקיו וההתניות שבו, ולבחור באוניברסיטת בר

 לרפואה בגליל.

 :מתווה הקמתו ואישורו של בית הספר לרפואה יהיה כדלקמן

 אילן  מקבלת בזה אישור להגיש בקשה להקמת בית ספר לרפואה בגליל.-אוניברסיטת בר . 1
הועדה המקצועית תשמש ועדה מלווה להקמת בית הספר לרפואה והיא תמליץ למועצה להשכלה גבוהה בדבר  . 2

 האישור לפתיחתו.
ועית תוכנית ביצוע מפורטת עם בתוך שנה ממועד החלטה זו, יהיה על האוניברסיטה להציג לוועדה המקצ . 3

הספר, לרבות תוכנית מימון ריאלית ומוכחת, הסכמים עם בתי החולים -תקציב להקמתו ולהפעלתו של בית

 וקופות החולים, ולוחות זמנים, הכל להנחת דעתה של הועדה המקצועית. 
ם לאישור המשך דרך, שבה תציג האוניברסיטה לוועדה המקצועית דו"ח ביניי-מחצית השנה תיקבע אבן 

 הפעילות.

 אישור פתיחת התכנית ע"י המל"ג יהיה מותנה בתנאים הבאים:   .4
 .3יטה הציגה בתוך שנה מיום החלטה זו תוכנית ביצוע מפורטת כאמור בסעיף האוניברס א.  
קלינית והקלינית במסגרת התכנית, -ודנטים של ביה"ס לרפואה בגליל יקבלו את הכשרתם הפרהסט  ב.  

 בגליל ובצפון. -ו הראשון של ביה"ס ועד השלמת לימודיהם לתואר דוקטור ברפואה מיומ

 לפחות שני שלישים של הסגל האקדמי הבכיר בביה"ס לרפואה החדש יתגוררו בצפון. ג.   

שנתית. המועצה מסמיכה את הוועדה -תוכנית הלימודים של ביה"ס לרפואה בגליל תהיה במתכונת ארבע ד.   

 וועדה של מומחים, אשר תבדוק ותלווה את פיתוח הקוריקולום בתוכנית. -המל"ג למנות תתהמקצועית של 

הוראתי -קלינית בביה"ס לרפואה, תסתייע התוכנית בפוטנציאל האקדמי-לצורך קיום ההוראה הפרה ה.  

 הקיים במוסדות להשכלה גבוהה הקיימים בצפון.
 תוכנית במכון המחקר מיג"ל בקרית שמונה.לצורך קיום המחקר בביה"ס לרפואה, תסתייע ה ו.   

ביה"ס לרפואה בגליל לא ייפתח בטרם תופעל תוכנית שדרוג מתאימה לבתי החולים ולמרפאות הגליל,    

 להנחת דעתה של הועדה המקצועית.
האוניברסיטה תציג תוכנית לשיתוף פעולה בינה לבין בתי החולים וקופות החולים בצפון, לצורך קיום  ז.   

 וראה הקלינית בבתי החולים ובמרכזים האמבולטוריים בגליל, לרבות התקשרויות מחייבות.הה



 142 

תוכנית הלימודים הקלינית תקצה משקל נאות לשילוב לימודים בקהילה בגליל. האוניברסיטה תציג  ח.   

, תוכנית מפורטת של האופן בו ישולבו הלימודים של ביה"ס לרפואה בקהילה במסגרת ההכשרה הקלינית

 תוך התחשבות באופי ההטרוגני של האוכלוסיה באזור, ותציין את לוחות הזמנים לביצוע התוכנית.

 ידה לוועדה ושהוצגה בפניה.-מילוי כל התחייבויות האוניברסיטה כפי שהופיעו בהצעה שהוגשה על   ט.
ים למימוש יו"ר המל"ג ידווח לממשלה על ההחלטה ובמסגרת זו יבקש להעמיד את התקציבים הנדרש  י

 הפרויקט. 
 

 החלטת מועצה  -ת משקלות הראיון האישי בקבלה לרפואה באוניברסיטאות והתייחסות לאוכלוסיות מיוחדו

 .28.12.09מיום  12) 447מישיבה מס' (

המל"ג שמעה הסברים על הקריטריונים ועל תהליכי הקבלה לבתי הספר לרפואה והשתכנעה שבתי הספר 

 ל מנת לגייס את התלמידים הטובים ביותר מכל המגזרים.לרפואה פועלים בתום לב ע
 סיכום

משקלות , קיימה המועצה להשכלה גבוהה דיון עקרוני בנושא 23.12.2008בישיבתה שהתקיימה בתאריך  . 1

  .תי הספר לרפואה באוניברסיטאות בישראלבבקבלה לת, תייחסות לאוכלוסיות מיוחדוההראיון האישי וה

 דיקני הפקולטות לרפואה באוניברסיטאות ונציגיהם.בדיון נטלו חלק  . 2

המועצה להשכלה גבוהה שמעה מדיקני הפקולטות לרפואה הסברים על הקריטריונים ותהליכי הקבלה  . 3

 ללימודי רפואה בפקולטות לרפואה בארץ.

ללימודי חברי המועצה להשכלה גבוהה הציגו שאלות בפני הדיקנים בענין הקריטריונים ותהליכי הקבלה  . 4

 רפואה בארץ.

המועצה להשכלה גבוהה השתכנעה כי הפקולטות לרפואה באוניברסיטאות פועלות בתום לב ובמקצועיות  . 6

בקביעת הקריטריונים לקבלה ללימודי רפואה. המטרה המנחה אותן היא קליטת מיטב המועמדים לרפואה, 

 יוחדות.כאשר בתוך הליכי הקבלה, ניתנת התייחסות נאותה לאוכלוסיות מ

 

 החלטת המועצה מישיבה מס'     מיום  – סוגיית הגבלת גיל הקבלה ללימודי רפואה ומקצועות סומכי רפואה

5.7.11 

קיימה המועצה להשכלה גבוהה דיון בדו"ח וועדת המומחים בראשותו של פרופ'  5.7.2011בישיבתה ביום  . 1

 עות סומכי רפואה.משה קוטלר  בנושא הגבלת גיל הקבלה ללימודי רפואה ומקצו

ראש תחום ייעוץ וחקיקה, משרד  –יו"ר הוועדה,  עו"ד עדנה הראל  -לדיון הוזמנו פרופ' משה קוטלר . 2

 ראש מינהל הסיעוד במשרד הבריאות. –המשפטים וד"ר שוש ריב"א 
את דו"ח   נוכח מורכבות הנושא והסוגיות המהותיות שהועלו בעקבות המלצות הוועדה בדו"ח, הוחלט להעביר . 3

הוועדה בראשות פרופ' קוטלר, שעל הקמתו דיווח יו"ר ות"ת בתחילת הישיבה. הצוות עתיד להתמנות בקרוב 

על ידי שר החינוך ויו"ר המל"ג, יו"ר ות"ת ושר הבריאות, והוא יהיה צוות משותף שיכלול גם נציגי בתי חולים 

עקרוניים המשיקים לפעילות הגופים האמורים. ודיקנים וימליץ בפני משרד הבריאות, ות"ת ומל"ג בעניינים 

 צוות זה יתבקש בין היתר להמליץ בפני מל"ג לגבי ההמלצות הכלולות בדו"ח "וועדת קוטלר". 

 כאשר תתקבל עמדתו של הצוות האמור לגבי המלצות "ועדת קוטלר" תשוב מליאת המועצה ותדון בנושא . .4

 
 העברית בירושלים. באוניברסיטה בפקולטה לרפואהצבאית רפואה לפתיחת מסלול 

ישיבת המועצה מיום  – העברית בירושלים. בפקולטה לרפואה באוניברסיטהצבאית רפואה לפתיחת מסלול 

9.6.09 

 סיכום

המועצה להשכלה גבוהה קיימה דיון עקרוני בסוגיה של פתיחת מסלול צבאי ללימודי רפואה בפקולטה  . 1

 ם.לרפואה באוניברסיטה העברית בירושלי
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בדיון השתתפו דיקן הפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית בירושלים, פרופ' אהוד רזין, וכן מנהלי  . 2

קליניים במסלול, ד"ר -אחראי לימודים פרה -ראש המסלול, פרופ' דוד גרץ -המסלול: פרופ' שמואל שפירא

 קבלה למסלול. אחראי תנאי -אחראי לימודים קליניים במסלול, ד"ר אהוד רודיס-אורן שיבולת

דיקן הפקולטה לרפואה וצוותו הציגו בפני חברי המועצה להשכלה גבוהה את המסלול הצבאי ללימודי רפואה,  . 3

טחון (צ.ה.ל), ובכלל זה פירטו את: תנאי הקבלה, איכות המתקבלים, איכות ישזכה במכרז של משרד הב

יחודיותה של התוכנית, יתרונותיה והמענה התוכנית, השתלבותה במערך ההוראה הקיים של ביה"ס לרפואה, י

 שהיא נותנת לצרכי צ.ה.ל.

חברי המועצה להשכלה גבוהה העלו שאלות בפני הדיקן וצוותו והציגו את דעותיהם באשר לנושא העקרוני של  . 4

פתיחת מסלול צבאי ללימודי רפואה בפקולטה לרפואה באוניברסיטה. הדיקן ומנהלי התוכנית השיבו לשאלות 

 י המועצה.חבר

בתום הדיון, ציינה המועצה להשכלה גבוהה כי היא רושמת לפניה את ההמלצה שהציג הצוות המקצועי במל"ג  . 5

ות"ת לפיה, פתיחת המסלול הצבאי ללימודי רפואה בפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית בירושלים   

 לית בות"ת ובמל"ג, שתאשר את המסלול.אצריכה לעבור פרוצדורה פורמ
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בפקולטה         .M.Dדו"ח הוועדה האקדמית של המל"ג, לבדיקת תוכנית הלימודים לתואר "דוקטור לרפואה"

 לרפואה באוניברסיטת תל אביב המיועדת לסטודנטים בעלי  אזרחות זרה

בדו"ח הוועדה האקדמית של המל"ג,  23.10.2007המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה שהתקיימה בתאריך 

, בעלי אזרחות זרההמיועדת לסטודנטים  (.M.D)תכנית הלימודים לקראת תואר "דוקטור לרפואה"  לבדיקת

בפקולטה המתקיימת  –New York State\American Program "ניו יורק"תכנית  -בוגרי תואר ראשון במדעים

 ., כאשר המלצת ועדת המשנה לאוניברסיטאות הוצגה בפניהאוניברסיטת תל אביבלרפואה ב

 ום הדיון החליטה המועצה להשכלה גבוהה כדלקמן:בת

 מודה לוועדה בראשות פרופ' רחמימוב על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.להשכלה גבוהה המועצה    1

מחליטה לאמץ את המלצות הדו"ח ולהכיר בתוכנית הלימודים לקראת תואר להשכלה גבוהה המועצה  .2

ניו "תכנית  -, בוגרי תואר ראשון במדעים בעלי אזרחות זרההמיועדת לסטודנטים  (.M.D)"דוקטור לרפואה" 

כתוכנית  ,אוניברסיטת תל אביבבפקולטה לרפואה בהמתקיימת  –New York State\American Program" יורק

 ) לבוגריה, בכפוף לתנאים הבאים:.M.Dלימודים המתאימה להענקת תואר "דוקטור ברפואה" (

 -לעסוק ברפואה במדינת ישראל ןלקבל רישיו ןניו יורק" המעוניי ככל שמדובר בבוגר "תוכנית  2.1 

 -לתואר "דוקטור ברפואה" המתקיימת באוניברסיטאות בישראלובדומה לתכנית הלימודים הרגילה 

עמידה בהצלחה בבחינות הגמר הארציות, המתקיימות בחסות איגוד דיקני  "ניו יורקתכלול "תכנית 

 ', כחלק מדרישות התכנית. זתכלול שנת סטאהפקולטות לרפואה בישראל, וכן 

לעסוק ברפואה במדינת ישראל, צריך לעבור בהצלחה  ןלקבל רישיו ןניו יורק" המעונייתוכנית על כן, בוגר "

את בחינות הגמר הארציות המתקיימות בחסות איגוד דיקני הפקולטות לרפואה בישראל ולבצע את שנת 

 רפואה במדינת ישראל.לעסוק ב ןהסטאז', על מנת לקבל רישיו

כי הוא סיים את מסכת לימודיו כולל עמידה (בנספח לתואר) יצוין זה במסגרת התואר שיוענק לבוגר 

 '.זבהצלחה במבחן הארצי ושנת סטא

אשר החל לימודיו בתכנית, טרם קבלת החלטה זו, יהיה רשאי לבצע את בחינות הרישוי לקראת בוגר 

 .)תואר(הדבר יצויין בנספח ל ה זרים, במקום בחינות הגמר הארציות', לתלמידים מבתי ספר לרפואזהסטא

לא -" שאינו מעוניין לקבל רישיון ולעסוק ברפואה במדינת ישראל ניו יורק"תכנית בוגר ככל שמדובר ב  2.2

בעמידה במבחן הארצי המתקיים בחסות איגוד דיקני הפקולטות לרפואה בישראל ובשנת בוגר יחויב ה

ואר שיוענק לבוגר, יצוין כי הוא סיים את מסכת לימודיו ללא נספח לתדרישות התכנית. ב', כחלק מזסטא

 '. זהמבחן הארצי ושנת סטא

בוגר "תוכנית ניו יורק" בעל התמחות מוכרת ברפואה, שניתנה לו מחוץ לגבולות ישראל, והמועצה   2.3 

, כאמור בחינות גמר וסטאז'ע המדעית של ההסתדרות הרפואית בישראל הכירה בה, לא יהיה חייב לבצ

 לעיל, והוא יהיה זכאי לקבל את רשיון הרופא לעבוד במדינת ישראל.
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עתודאים ברפואה 
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 23.12.08מיום  29)464החלטת מועצה מישיבה מס' ( – עתודאים ברפואה בצה"ל

עיבוד וכאשר תוגש תוכנית לדעת המל"ג ההצעה עדין דורשת   הוצגה הבעיה וכיווני פתרון אפשריים.

הוצע לקחת את הדברים   קונקרטית, כפי שמוגשות בקשות לפתיחת תוכניות חדשות, תדון בה המל"ג.

 שנאמרו בעת הדיון בחשבון כאשר מכינים את התוכנית.

 סיכום

, החלה המועצה להשכלה גבוהה בדיון עקרוני בסוגיה של 23.12.2008בישיבתה שהתקיימה בתאריך  . 1

 .דאים ברפואה בצה"להעתו

בדיון נטלו חלק קצין הרפואה הראשי בצ.ה.ל וצוותו, וכן דיקני הפקולטות לרפואה באוניברסיטאות  . 2

 ונציגיהם.

 במהלך הדיון הוצגה הבעייתיות הקיימת בנושא העתודאים ברפואה בצ.ה.ל והוצעו כיווני פתרון אפשריים. . 3

העתודאים ת בפני המוזמנים והציגו את דעותיהם באשר לנושא חברי המועצה להשכלה גבוהה העלו שאלו . 4

 .ברפואה בצה"ל

ההצעה שהעלה קצין הרפואה הראשי בצ.ה.ל, לפתרון בעיית העתודאים ברפואה, בדמות הקמת בית ספר  . 5

לרפואה צבאי במסגרת פקולטה לרפואה אוניברסיטאית, דורשת עיבוד סופי. כאשר תוגש הצעה קונקרטית 

השכלה גבוהה בצורה מסודרת ועל פי הכללים המקובלים, תדון בה המועצה להשכלה גבוהה לגופו למועצה ל

 של ענין.

 

 18.12.09מיום  12) 447החלטת מועצה מישיבה מס' (  - העתודאים ברפואה בצה"ל

לדעת המל"ג ההצעה עדין דורשת עיבוד וכאשר תוגש תוכנית   הוצגה הבעיה וכיווני פתרון אפשריים.

הוצע לקחת את הדברים   רטית, כפי שמוגשות בקשות לפתיחת תוכניות חדשות, תדון בה המל"ג.קונק

 שנאמרו בעת הדיון בחשבון כאשר מכינים את התוכנית.

 סיכום

, החלה המועצה להשכלה גבוהה בדיון עקרוני בסוגיה של 23.12.2008בישיבתה שהתקיימה בתאריך  . 1

 .העתודאים ברפואה בצה"ל

נטלו חלק קצין הרפואה הראשי בצ.ה.ל וצוותו, וכן דיקני הפקולטות לרפואה באוניברסיטאות  בדיון . 2

 ונציגיהם.

 במהלך הדיון הוצגה הבעייתיות הקיימת בנושא העתודאים ברפואה בצ.ה.ל והוצעו כיווני פתרון אפשריים. . 3

העתודאים עותיהם באשר לנושא חברי המועצה להשכלה גבוהה העלו שאלות בפני המוזמנים והציגו את די . 4

 .ברפואה בצה"ל

ההצעה שהעלה קצין הרפואה הראשי בצ.ה.ל, לפתרון בעיית העתודאים ברפואה, בדמות הקמת בית ספר  . 5

לרפואה צבאי במסגרת פקולטה לרפואה אוניברסיטאית, דורשת עיבוד סופי. כאשר תוגש הצעה קונקרטית 

ל פי הכללים המקובלים, תדון בה המועצה להשכלה גבוהה לגופו למועצה להשכלה גבוהה בצורה מסודרת וע

 ין.ישל ענ
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 31.3.09 מיום  34) 469החלטת מל"ג מישיבה מס' ( –דו"ח וועדה לבחינת ההכשרה במקצועות הבריאות 

בחינת ההכשרה במקצועות הבריאות בראשותו של המועצה להשכלה גבוהה דנה בדו"ח הביניים של הוועדה ל . 1

פרופ' מנחם פיינרו ולאור מסקנות הביניים הקשות היא מחליטה שלא לדון לעת עתה בפתיחתן של תוכניות 

לימודים חדשות במקצועות הבריאות בהם עוסקת ועדת פיינרו (להוציא מקצוע הסיעוד) וזאת עד לגיבוש 

 שת הדו"ח הסופי של הוועדה.החלטה סופית בנושא, שתתקבל לאחר הג

מזכירות המל"ג תמשיך לטפל בבקשות לפתיחת תוכניות לימודים בנושאי מקצועות הבריאות, אך דו"חות  . 2

הוועדות לא יובאו לדיון במל"ג בטרם יידון הדו"ח הסופי של ועדת פיינרו במועצה ותתקבל החלטה באשר 

 לאימוצו.

ודקות ואת המוסדות הרלבנטיים בדבר פעילותה של ועדת פיינרו מזכירות המל"ג תיידע את הועדות הב . 3

והמלצות הביניים שהגישה למל"ג. לועדות ולמוסדות יובהר כי החלטה סופית לגבי הבקשות מותנית 

 בהמלצות הסופיות של ועדת פיינרו.

מל"ג לקראת המועצה רושמת לפניה את הודעתו של פרופ' פיינרו לפיה הדו"ח הסופי של הוועדה יימסר ל .4

 פתיחת שנת הלימודים תש"ע.

 

 31.3.09מיום  34) 469החלטת מל"ג מישיבה מס' ( –דו"ח וועדה לבחינת ההכשרה במקצועות הבריאות 

המועצה להשכלה גבוהה דנה בדו"ח הביניים של הוועדה לבחינת ההכשרה במקצועות הבריאות בראשותו של  .1

הקשות היא מחליטה שלא לדון לעת עתה בפתיחתן של תוכניות  פרופ' מנחם פיינרו ולאור מסקנות הביניים

לימודים חדשות במקצועות הבריאות בהם עוסקת ועדת פיינרו (להוציא מקצוע הסיעוד) וזאת עד לגיבוש 

 החלטה סופית בנושא, שתתקבל לאחר הגשת הדו"ח הסופי של הוועדה.

ודים בנושאי מקצועות הבריאות, אך דו"חות מזכירות המל"ג תמשיך לטפל בבקשות לפתיחת תוכניות לימ .2

הוועדות לא יובאו לדיון במל"ג בטרם יידון הדו"ח הסופי של ועדת פיינרו במועצה ותתקבל החלטה באשר 

 לאימוצו.

מזכירות המל"ג תיידע את הועדות הבודקות ואת המוסדות הרלבנטיים בדבר פעילותה של ועדת פיינרו  . 3

מל"ג. לועדות ולמוסדות יובהר כי החלטה סופית לגבי הבקשות מותנית והמלצות הביניים שהגישה ל

 בהמלצות הסופיות של ועדת פיינרו.

המועצה רושמת לפניה את הודעתו של פרופ' פיינרו לפיה הדו"ח הסופי של הוועדה יימסר למל"ג לקראת  .4

 פתיחת שנת הלימודים תש"ע.

 

 60) 495החלטת מועצה מישיבה מס'  ( – med-preללימודי  אישור ועדה תחומית לגיבוש מתווה לתכנית אחידה

 1.2.11מיום 

 דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא שבנדון והחליטה לאשר את הרכב הועדה כלהלן: 01.02.11בישיבתה ביום 

 אביב-הפקולטה לרפואה , אוניברסיטת תל  -פרופ' יוסף מקורי 

 אר שבעהפקולטה למדעי הבריאות, ב-פרופ' יעקוב הנקין 

 הפקולטה לרפואה, הטכניון, חיפה-פרופ' מרדכי חודר 

 הפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית  והדסה, ירושלים-פרופ' אברהם פיינסוד 
 המרכז האקדמי רופין -פרופ' אדם פרידמן 

 כהן תרכז את הוועדה-הגב' מעיין גורמס
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) במוסדות להשכלה edM-rePדי קדם רפואה (דו"ח הוועדה התחומית לגיבוש מתווה לתכנית אחידה ללימו

   החלטת מועצה מישיבה מס' גבוהה בישראל
את דו"ח הוועדה התחומית לגיבוש מתווה לתכנית אחידה ללימודי קדם המועצה להשכלה גבוהה מאמצת 

 להלן:דומחליטה כ 26.07.2011) במוסדות להשכלה גבוהה בישראל בישיבתה מיום Pre-Medרפואה (

 לוועדה בראשותו של פרופ' יוסף מקורי על עבודתה ועל הצעת המתווים שניסחה. להודות .1

 ) במוסדות להשכלה גבוהה Pre-Medלאמץ את המתווים שגובשו לתכנית אחידה ללימודי קדם רפואה ( .2

 בישראל.

 
 להלן המתווים שגובשו

 א. רקע
 

ללימודי רפואה באוניברסיטת תל  אישרה המועצה להשכלה גבוהה הקמת תכנית ארבע שנתית 2010בינואר 
אישרה המל"ג  2010כמו כן, בינואר  .2008אביב באוקטובר -אביב. תכנית זו הופעלה ע"י אוניברסיטת תל

אילן, מבחינה עקרונית, לפתוח בית ספר לרפואה בגליל, אשר יהיה במתכונת לימודים ארבע -לאוניב' בר
בעלי תואר ראשון וכוללות בתוכן לימודים קדם רפואיים. שנתיות מיוחדות ל 4-תכניות הלימודים ה שנתית.

 על ידי מוסדות שונים.  Pre-Medלאחרונה הוגשו למל"ג מספר בקשות לפתיחת מסלולי לימודים 
להירשם לבתי הספר לרפואה השונים, יש צורך במתווה  Pre-Med -על מנת לאפשר בעתיד לבוגרי תכניות ה

למוסדות שירצו בכך. פורום דיקני בתי הספר לרפואה תומך  Pre-Med -כללי אשר יגדיר תכנית לימודים ל
 בהצעה זו.

 
 דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא שבנדון ואישרה את הרכב הועדה כלהלן: 01.02.11בישיבתה ביום 

 
 יו"ר -אביב.-הפקולטה לרפואה , אוניברסיטת תל  -פרופ' יוסף מקורי 

 הבריאות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב.הפקולטה למדעי -פרופ' יעקוב הנקין 
 הפקולטה לרפואה, הטכניון.-פרופ' מרדכי חודר 

 הפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית  והדסה.-פרופ' אברהם פיינסוד 
 בי"ס למדעי הים, המרכז האקדמי רופין. –פרופ' אדם פרידמן 

 עוזרת סיו"ר המל"ג ורכזת הוועדה –כהן -גב' מעיין גורמס
 

)  Pre-Medסגרת כתב המינוי שלה, התבקשה הוועדה לגבש מתווה לתכנית אחידה ללימודי קדם רפואה (במ
 במוסדות להשכלה גבוהה בישראל.

 
ובהמשך ועדה זו תשמש גם כוועדה מקצועית קבועה אשר תבדוק את כל הבקשות לפתיחת תכניות בתחום זה 

 . 
 

 ב. עבודת הוועדה

 
נה בנושא שבנדון. לצורך עבודתה, נאספו נתונים מהמוסדות להשכלה גבוהה הוועדה התכנסה מספר פעמים וד

קורסי ליבה  7 והוחלט להמליץ על בחו"ל בהם מתקיימות תכניות לימודים לתואר ראשון לקדם רפואה 

המפורטים כלהלן: ביולוגיה של התא, ביוכימיה, ביולוגיה מולקולארית, , גנטיקה, פיזיולוגיה, מיקרו ביולוגיה 

 סטטיסטיקה .ו

 

 בבסיס עבודת הוועדה הונחו מספר הנחות יסוד שהוועדה רואה צורך להביאן בפני המל"ג:

, כוונתה כמקובל בעולם, תכנית לקראת קבלה (לבתי ספר לרפואה) Pre-Medהוועדה מדגישה כי תכנית  .1

יה, פרמקולוגיה שנתיות. הוועדה מבקשת גם להדגיש כי אין מדובר במקצועות כמו: אנטומ -לתכניות ארבע

קליניים, אשר נלמדים בשנים הראשונות בבתי הספר לרפואה או בתכניות  -וכד', שהינם מקצועות פרה
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 מוכרות לתואר ראשון ב"מדעי הרפואה" (לא מקצועות הבריאות).

, יהיה שמן של התכניות לקראת קבלה לבי"ס לרפואה Pre-Medהוועדה מבקשת להבהיר שמעתה ואילך , 

 ארבע שנתי.

המקובל היום  בבתי הספר לרפואה ובגופים רגולטורים/אקדמיים בארה"ב  בחנה אתהוועדה  .2

 והחליטה לאמץ מספר שינויים שעומדים להיכנס שם בשנים הקרובות כפי שיוסבר בהמשך.

לאחר שדנה בנושא ועיינה בנתוני המוסדות,החליטה הוועדה כי המתווים שהיא תגבש יהיו צבר של  .3

 חוגית ולא תכנית ייעודית מובנית.  -וקורסים במתכונת ד

שנצבר בתכנית הארבע שנתית באוניברסיטת תל אביב  ןהוועדה התבססה בהמלצותיה על הניסיו .4

 .MDלתואר 

(הנהוגה בארה"ב כמבחן קבלה לתארים מתקדמים), כאמת מידה  GRE –הוועדה רואה בבחינת ה  .5

 .Pre-Medראויה בקביעת הקוריקולום לתכניות 

גבוהות, רקע  תייחסה לדמותו של הרופא העתידי כבעל סקרנות מדעית, יכולות קוגניטיביוהוועדה הת .6

ובעל רגישות ומודעות חברתית והיכרות עם היבטים חברתיים, הכרוכים   םמתאים במקצועות הרלוונטיי

 בעבודת הרופא.

 

שתכלול את  Pre-Medלאור כל הנאמר דלעיל ובהתייחס להנחות היסוד  שפורטו ממליצה הוועדה על תכנית 

 הדרישות הבאות:

 
 שבעה קורסי הליבה המצוינים כלהלן:  .1

 
9Fש"ס 4בהיקף   -כקורס שנתי -ביולוגיה של התא -הקורס .א

10 

10Fביוכימיה -הקורס .ב

 ש"ס 4בהיקף  – 11

 ש"ס 4בהיקף   –ביולוגיה מולקולארית  .ג

 ש"ס 3בהיקף  –גנטיקה  .ד

 בהיקף ש"ס 4 – הפיזיולוגי .ה

 ש"ס  4בהיקף של  –מיקרוביולוגיה  .ו

 ש"ס 3בהיקף  –סטטיסטיקה  .ז
 

 .1סילבי הקורס מצ"ב כנספח מספר 

 
ש"ס שיכלול את הנושאים  2בהיקף של – Critical analysis and reasoning skills –קורס באיסוף ופענוח נתונים מדעים  .2

 ניתוח מאמרים, תכנון מחקר, ניתוח תוצאות מחקר וכתיבת מאמר. -הבאים: חשיבה ביקורתית

 .ציםמומלומאמר ניתן למצוא דוגמא לספר  3 -ו 2פחים * בנס

 

                                                      
 נ"ז 1ש"ס =  2 10
 כימיה כללית, וכימיה אורגנית.דרישות קדם לקורס זה :  11
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 נ"ז). 4ש"ס ( 8פרויקט מחקר מונחה המבוצע ע"י סטודנט תוך הנחיה מוסדרת בהיקף של  .3

 ניתן למצוא דוגמא לפרויקט מחקר. 4* בנספח 
 

וגיה. בהיקף על הסטודנט לבחור שני קורסים בסוציולוגיה/אנתרופולוגיה ושני קורסים בפסיכול  -קורסי בחירה  .4

 .ש"ס כל קורס 2של 

 

 לסיכום: 

 
הוועדה קוראת למוסדות האקדמיים לפתח תכניות שתעמודנה בדרישות הסף הנ"ל בעיקר בהיבטים העוסקים בתחומי 

 להכשרתו של הרופא. םניתוח ביקורתי של נתונים ובתחומי מדעי ההתנהגות והחברה הרלוונטיי
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 לימודי סיעוד
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בעקבות המלצת  –תיחת תכניות לימודים אקדמיות לתואר ראשון בסיעוד במוסדות שאינם אוניברסיטאות פ

החלטת  -המתייחסת להמשך הפעלתן של תכניות לימודים לא אקדמיות בסיעוד  1.8.2007ות"ת מיום 

 6.11.09מיום  10) 445מועצה מישיבה מס' (

הסיעוד במשרד הבריאות, אשר הציגה את המחסור  אחר שהופיעה בפניה ד"ר שושנה ריבא, מנהלת אגף

 החמור באחיות הקיים במערכת הבריאות, דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא, והיא מחליטה כלהלן:

לזרז את הטיפול בכל תכניות הלימודים האקדמיות החדשות בסיעוד, וזאת בהמשך להחלטת המועצה  

 בנושא. 2005להשכלה גבוהה מפברואר 

ות"ת הצעה שתגובש בשיתוף עם משרד הבריאות בדבר הענקת תמריצים לאוניברסיטאות ולמכללות לקבל מ  .1

על מנת שיגדילו את מספר התלמידים הלומדים בתכניות הלימודים הקיימות בסיעוד, וכן בדבר הענקת 

 תמריץ להקמת תכניות חדשות בסיעוד. הצעה זו תוצג בפני המועצה להשכלה גבוהה בהקדם האפשרי. 
להחלטת  3, לפיה יוקפא לתקופה של שנתיים מיום ההחלטה סעיף 1.8.2007לאמץ את המלצת ות"ת מיום  .2

), שמשמעותו היא כי תכנית אקדמית במכללה 16.3.2005(שאושרה ביום  26.1.2005מיום  37ות"ת מס' ס"ה/

תקיימות באזור, וזו תתקיים במקום תכנית לא אקדמית של משרד הבריאות או של שירותי בריאות כללית המ

יוכלו להתקיים בתי  26.1.2005מיום  37להחלטת ות"ת מס' ס"ה/ 3תפסיק להתקיים. בתקופת הקפאת סעיף 

ספר אקדמיים לסיעוד לצד אלה שאינם אקדמיים למשך שנתיים (דהיינו, עד תחילת שנה"ל תש"ע, אוקטובר 

2009.( 
 

בעקבות המלצת  –במוסדות שאינם אוניברסיטאות  פתיחת תכניות לימודים אקדמיות לתואר ראשון בסיעוד

תיקון החלטת  –המתייחסת להמשך הפעלתן של תכניות לימודים לא אקדמיות בסיעוד  1.8.2007ות"ת מיום 

 20.11.09מיום  11) 446מועצה שהתקבלה בישיבת מועצה מס' (

 26.1.2005מיום  37ס"ה/להחלטת ות"ת מס'  3להחלטה, לפיו בתקופת הקפאת סעיף  3הוצע תיקון לסעיף 

יוכלו להתקיים בתי ספר אקדמיים לסיעוד לצד אלה שאינם אקדמיים למשך שנתיים (דהיינו, עד תחילת 

 .6.11.2007כפי שנוסח בקובץ ההחלטות מיום  6.11.2009), ולא עד 2009שנה"ל תש"ע, אוקטובר 

 להלן נוסח ההחלטה המעודכן של ההחלטה:

שושנה ריבא, מנהלת אגף הסיעוד במשרד הבריאות, אשר הציגה את המחסור  לאחר שהופיעה בפניה ד"ר .1

 החמור באחיות הקיים במערכת הבריאות, דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא, והיא מחליטה כלהלן:

לזרז את הטיפול בכל תכניות הלימודים האקדמיות החדשות בסיעוד, וזאת בהמשך להחלטת המועצה  .2

 בנושא. 2005ר להשכלה גבוהה מפברוא

לקבל מות"ת הצעה שתגובש בשיתוף עם משרד הבריאות בדבר הענקת תמריצים לאוניברסיטאות ולמכללות  .3

על מנת שיגדילו את מספר התלמידים הלומדים בתכניות הלימודים הקיימות בסיעוד, וכן בדבר הענקת 

 ה גבוהה בהקדם האפשרי. תמריץ להקמת תכניות חדשות בסיעוד. הצעה זו תוצג בפני המועצה להשכל

להחלטת  3, לפיה יוקפא לתקופה של שנתיים מיום ההחלטה סעיף 1.8.2007לאמץ את המלצת ות"ת מיום  .4

), שמשמעותו היא כי תכנית אקדמית במכללה 16.3.2005(שאושרה ביום  26.1.2005מיום  37ות"ת מס' ס"ה/

שירותי בריאות כללית המתקיימות באזור, וזו  תתקיים במקום תכנית לא אקדמית של משרד הבריאות או של

יוכלו להתקיים בתי  26.1.2005מיום  37להחלטת ות"ת מס' ס"ה/ 3תפסיק להתקיים. בתקופת הקפאת סעיף 

ספר אקדמיים לסיעוד לצד אלה שאינם אקדמיים למשך שנתיים (דהיינו, עד תחילת שנה"ל תש"ע, אוקטובר 

2009.( 

 



 154 

 12.4.11החלטת המועצה מיום  -ת הלימודים בתחום הסיעוד  דוחות הוועדה להערכת איכו

 המועצה להשכלה גבוהה החליטה לאמץ את המלצת ועדת המשנה להערכת איכות והבטחתה מישיבתה ביום 

 כלהלן: 11.4.2011

המל"ג תפעל להקמת ועדה משותפת לה, לבתי הספר לסיעוד ולמשרד הבריאות לשם דיון בקורסי הליבה  .1

ל ידי משרד הבריאות ולשם דיון בנושאים נוספים שעולים מדוח ההערכה. מל"ג וות"ת ידונו עם הנדרשים ע

 משרד הבריאות בצרכי המדינה בתחום הסיעוד ובהתאם לכך בהכשרה הדרושה במוסדות להשכלה גבוהה.

מית לאו PhDות"ת ומל"ג ידונו עם ארבעת המוסדות שעברו הערכה בהמלצת ועדת ההערכה לפתח תכנית  .2

 משותפת.
 

הגבלת גיל הסטודנטים המתקבלים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון בסיעוד המתקיימת במכללה 

 26.7.11החלטת מועצה מישיבתה מיום  –גן חל"צ -האקדמית לישראל ברמת

 והחליטה כלהלן: 26.7.2011המועצה להשכלה גבוהה דנה בנושא בישיבתה ביום 

הוועדה הבודקת בדבר אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתכנית  להקפיא את המגבלה שהופיעה בהמלצת

לפחות, וזאת עד לקבלת  20הלימודים לתואר ראשון בסיעוד, לפיה יוכלו להתקבל לתכנית מועמדים בני 

 החלטה עקרונית של המועצה בסוגיית 'הגבלת גיל הקבלה ללימודי רפואה ומקצועות סומכי רפואה'.

-גן להציג את המנגנונים והאמצעים על-המכללה האקדמית לישראל ברמת המועצה מבקשת להדגיש כי על

 פיהם תוודא המכללה כי יתקבלו לתכנית בסיעוד מועמדים בעלי דרגת בשלות מתאימה.
 

החלטת המועצה להשכלה גבוהה מיום  - בסיעוד לאחיות מוסמכותלתואר ראשון תוכניות השלמה 

8.11.2011 

בדו"ח הוועדה המקצועית (מיום  8.11.2011ישיבתה שהתקיימה בתאריך המועצה להשכלה גבוהה דנה ב א.

לתואר לבחינה מחודשת של הצורך בהמשך קיומן של תוכניות ההשלמה ) בראשות פרופ' דן בנור, 1.7.2010

 . 21.9.2011, וכן בהמלצת ות"ת בנושא זה מיום בסיעוד המיועדות לאחיות מוסמכותראשון 

ועל הדו"ח היסודית בראשותו של פרופ' דן בנור על עבודתה המקצועית לוועדה ודה המועצה להשכלה גבוהה מ ב.

 שהגישה לה.

לתואר ראשון תוכניות ההשלמה ענין ב 21.9.2011המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את החלטת ות"ת מיום  ג.

 והיא מחליטה כדלקמן: בסיעוד המיועדות לאחיות מוסמכות

ות להשכלה גבוהה של תוכניות ההשלמה לתואר בוגר בסיעוד לאחיות לאפשר את המשך קיומן במוסד  1ג.

, 2017נ"ז) עד לתום סמסטר א' של שנת הלימודים תשע"ז, ינואר  60בנור" (וועדת מוסמכות עפ"י "מתווה 

 בלבד, לאור הנימוקים שלהלן:

דוד תוכניות ההשלמה לתואר ראשון בסיעוד לאחיות מוסמכות נועדו לתת מענה קונקרטי (עי -

-אקדמיזציה), תחום בזמן, לדור מסוים של אחיות מוסמכות, שלמד בעבר בבתי ספר תלת שנתיים לא

 אקדמיים. הן לא נועדו להתקיים לתקופה בלתי מוגבלת בזמן.
ככלל, מל"ג מחייבת הפעלת פיקוח אקדמי ישיר על תכניו האקדמיים של כל תואר אקדמי בו היא  -

בוגר בסיעוד מהוות חריג מהכלל: היקף הלימודים בהן מצומצם מכירה. תוכניות ההשלמה לתואר 

 נ"ז בלבד) וחלק מתכניהן אינו נמצא בפיקוח ישיר של מל"ג. 60מאוד (
, לא יתאפשר עוד קיומן של תכניות השלמה בסיעוד 2017החל מסוף סמסטר א' של שנה"ל תשע"ז, ינואר   2ג.

מון תוכניות השלמה אלה. משמעות הדבר היא במוסדות להשכלה גבוהה וות"ת לא תתמוך יותר במי

שהמחזור האחרון שיוכל להתחיל בלימודים אלה כמחזור חדש יהיה המחזור שיחל את לימודיו בתחילת 

 .2015שנת הלימודים תשע"ה, אוקטובר 

עיית המחסור באחיות מטופלת באמצעות הגדלה מציינת המל"ג את עמדת ות"ת לפיה, בברקע הדברים  ד. 

תשע"ג, וזאת מעבר למכסות -סטודנטים לשנים תשע"א 385 -של המכסות לתואר ראשון בסיעוד במיוחדת 
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תשע"ו ובתיאום -הסטודנטים לתואר ראשון בסיעוד, עליהם החליטה ות"ת במסגרת תוכנית החומש תשע"א

 עם משרדי הבריאות והאוצר. עם זאת, תכניות ההשלמה לתואר ראשון בסיעוד אינן מהוות פתרון ראוי

ומתאים לענין זה. ניתן לשקול פתרונות נוספים להתמודדות עם המחסור באחיות באמצעים אחרים אותם יש 

 לבחון בשיתוף עם משרד הבריאות.

, לא תתאפשר עוד הגשה של בקשות חדשות לפתיחת תוכניות השלמה 2011.  נוכח האמור, החל מסוף אוקטובר ה

 .במוסדות להשכלה גבוהה לתואר ראשון בסיעוד
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 מינוי פרופסורים במוסדות להשכלה גבוהה שאינם 
 

 אוניברסיטאות
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המלצת הרכב יושבי הראש של הוועדות העליונות למינוי פרופסורים לתת הרשאה למספר מכללות אקדמיות 
החלטת המועצה להשכלה גבוהה מיום  -באופן עצמאיחבר בתחומים ספציפיים -להעניק דרגות פרופסור

1.20118.1  
בהמלצת הרכב יושבי הראש של  8.11.2011המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה שהתקיימה בתאריך  א.

) לתת הרשאה למספר מכללות 26.10.2011מיום  6685הוועדות העליונות למינוי פרופסורים (מסמך מס' 

 .באופן עצמאיחבר בתחומים ספציפיים -אקדמיות להעניק דרגות פרופסור

הרכב יושבי הראש והחלטת המועצה, כאמור, מתבססות על החלטת המועצה להשכלה גבוהה מיום  המלצות ב.

בה נקבעו המתווה והקריטריונים הייחודיים למתן הרשאה למכללות אקדמיות להעניק דרגות  19.4.2005

 .באופן עצמאיחבר בתחומים ספציפיים -פרופסור

של הוועדות העליונות למינוי פרופסורים ולרכז הוועדות  המועצה להשכלה גבוהה מודה להרכב יושבי הראש ג.

 העליונות על עבודתם ועל הדו"ח שהגישו.

המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצות הרכב יושבי הראש של הוועדות העליונות למינוי פרופסורים,  ד.

 , ומחליטה לאורן כדלקמן:6685כפי שפורטו במסמך מס' 

חבר באופן עצמאי בתחומים: משפטים, -רצליה הרשאה להעניק דרגות פרופסורלתת למרכז הבינתחומי ה 1.ד

 מנהל עסקים, ממשל, כפוף לתנאים שיפורטו להלן.

חבר באופן עצמאי בתחומים: -לתת למסלול האקדמי של המכללה למנהל הרשאה להעניק דרגות פרופסור 2.ד

 משפטים, מנהל עסקים, כלכלה, כפוף לתנאים שיפורטו להלן.

חבר באופן עצמאי בתחומים: משפטים, -לתת למכללה האקדמית נתניה הרשאה להעניק דרגות פרופסור 3.ד

 מנהל עסקים, כפוף לתנאים שיפורטו להלן.

חבר באופן עצמאי בתחומים: -לתת למרכז אוניברסיטאי אריאל בשומרון הרשאה להעניק דרגות פרופסור 4.ד

 פורטו להלן.הנדסת אלקטרוניקה, פיסיקה, כפוף לתנאים שי

חבר באופן עצמאי בתחומים: הנדסת חשמל, -לתת למכון טכנולוגי חולון הרשאה להעניק דרגות פרופסור 5.ד

 מתמטיקה שימושית, כפוף לתנאים שיפורטו להלן.

חבר באופן -המועצה להשכלה גבוהה מבקשת כי מוסדות אלה, שקיבלו את ההרשאה להעניק דרגות פרופסור ה.

ורטו, יעבירו להרכב יושבי הראש של הוועדות העליונות למינוי פרופסורים של המל"ג, עצמאי בתחומים שפ

שנים לאחר מתן ההרשאה, את התיקים של חברי הסגל שקודמו  3בכל תום שנה אקדמית, במהלך תקופה של 

 חבר במהלך אותה תקופה מכח ההרשאה וכן את התקנון והנהלים הפנימיים במוסד לביצוע-לדרגות פרופסור

הליכים להגשה וקידום חברי סגל המועמדים להעלאה לדרגות פרופסור (וועדות מינויים מכללתיות, וועדות 

מקצועיות, הרכבי וועדות מקצועיות, קריטריונים לקידום, משאלי חוץ בישראל ובחו"ל, דוגמת מכתב משאל, 

קב אחר תהליך מינוי דו"ח וועדה מקצועית וכיו"ב). באמצעות חומר זה יקיים הרכב יושבי הראש מע

 החברים החדשים באופן עצמאי ע"י המוסדות הנ"ל.-הפרופסורים

כמו כן, מבקשת המועצה להשכלה גבוהה ממוסדות אלה, להעביר להרכב יושבי הראש של הוועדות העליונות  ו.

שנים לאחר מתן ההרשאה,  3למינוי פרופסורים של המל"ג, בכל תום שנה אקדמית, במהלך תקופה של 

חבר בכל התחומים -המנין ופרופסור-ימות של מערך חברי הסגל האקדמי הבכיר בדרגות פרופסור מןרש

חבר באופן עצמאי. נתונים מעודכנים אלה יאפשרו -לגביהם ניתנה ההרשאה למוסדות להעניק דרגות פרופסור

השונים במוסד להרכב יושבי הראש לוודא, מדי שנה, שלא חל שינוי (לרעה) במצבת הפרופסורים בתחומים 

 לגביהם ניתנה ההרשאה, באופן כזה שהיה עלול לחייב את מל"ג להחליט מחדש על סטטוס ההרשאה.

 

חבר בתחומים ספציפיים באופן עצמאי -ז.ההרשאה הניתנת ע"י המל"ג למוסדות אלו להעניק דרגות פרופסור

 .19.4.2005מותנית בהמשך עמידתם באמות המידה שנקבעו לצורך זה בהחלטת המל"ג מיום 
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חבר באופן עצמאי מותנית גם -כמו כן, מדגישה המועצה להשכלה גבוהה כי ההרשאה להעניק דרגות פרופסור ח.

בכך שהמוסדות הללו ימשיכו לפעול בהליכים הפנימיים שלהם להגשת מועמדים להעלאה לדרגות פרופסור, 

רופסורים של המל"ג, ובמיוחד דברים על פי הכללים, הנהלים וההנחיות של הוועדות העליונות למינוי פ

לבחינת מועמדים להעלאה לדרגות פרופסור, אשר תהיינה מבוססות תמיד ת ומקצועיות וועדאמורים בהקמת 

 על רוב של פרופסורים מחוץ למוסד (מאוניברסיטה או מכללה אקדמית מוכרת). 

לי אים של המל"ג תשבצנה באופן פורמהמועצה להשכלה גבוהה מבקשת כי הוועדות העליונות למינוי פרופסור ט.

לבחינת ת ומקצועיות וועדבתקנון שלהן למינוי פרופסורים במכללות האקדמיות את הסעיף העוסק בהקמת 

מועמדים להעלאה לדרגות פרופסור, אשר תהיינה מבוססות על רוב של פרופסורים מחוץ למוסד 

 תמיד פרופסור מחוץ למוסד. (מאוניברסיטה או מכללה אקדמית מוכרת) כאשר היו"ר יהיה 
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 מכינות קדם אקדמיות

והחליטה כי רק מכינות המאושרות ומפוקחות  8.11.05"המועצה להשכלה גבוהה דנה בנושא בישיבתה ביום 

עודת ע"י האגודה לקידום החינוך תוכלנה להיחשב כמכינות שהתעודות המוענקות על ידן הנן שוות ערך לת

 בגרות.

 

הערה: האגודה לקידום החינוך הנה גוף שנבחר לטפל בנושא מתוקף מכרז פומבי. אם וכאשר ייבחר במכרז 

 חדש גוף אחר לביצוע המשימה (לאישור המכינות ולפיקוח עליהן), תשתנה ההחלטה בהתאם."

ל המכינות, בניהולן או אין מדובר בתפעובהתאם לדין, פורסם מכרז פומבי חדש לביצוע המשימה (יובהר, כי 

), ע"י משרד החינוך. במכרז זה זכתה חברת "מרמנת ארגון וניהול פדגוגית של המכינות בקביעת מדיניות

 פרויקטים בע"מ".

 

 , מתעדכנת ההחלטה בהתאם לתוצאות המכרז הפומבי. 8.11.05לפי החלטת המל"ג מיום 

 

 החלטת המועצה מיום  – הקדם אקדמיות אישור הרכב ועדה מקצועית לגיבוש מתווה אקדמי למכינות

20.12.12    
 בהרכב הוועדה המקצועית לגיבוש מתווה אקדמי 20.12.11המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום 

 למכינות הקדם אקדמיות, והיא מחליטה: 

 להקים ועדה מקצועית  לגיבוש מתווה אקדמי למכינות הקדם אקדמיות.    .1
 הלן:לאשר את הרכב הוועדה כל .2

  יו"ר. -חבר מל"ג  –האוניברסיטה העברית  –פרופ' משה מאור 
  המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון. –ד"ר אבשלום דנוך 
  המכללה האקדמית בית ברל.–ד"ר עמוס הופמן 
  המכללה האקדמית תל חי. -ד"ר עופרה ולטר 
  אוניברסיטת בן גוריון.–פרופ' אריאל פלדשטיין 
 נציג התאחדות הסטודנטים. 
  מרכזת הוועדה. –גב' אפרת צדקה 
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 הגברת הנגישות למגזר הערבי
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 הגברת הנגישות לאוכלוסיה הערבית בישראל למידע בנושא השכלה אקדמית (תרגום אתר המל"ג לשפה 

 הערבית)

 14.7.2009 יוםמאמצת את המלצות ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות מ גבוהה להשכלה המועצה

 המועצה הנהלתפונה לו אקדמית השכלה בנושא למידע בישראל הערבית לאוכלוסיה הנגישות הגברת בנושא

 ולוודא  ל"מחו ושלוחות אוניברסיטאות שאינם למוסדות המשנה ועדת המלצת ברוח לפעול גבוהה להשכלה

תוכניות לימודים  לגבי מדויקות הנחיות זה באתר שילוב תוך, הערבית לשפה ג"המל אתר של דחוף תרגום

מבקשת  כן כמו. תשס"ע) הלימודים שנת תחילת עד האפשר במידתלהשכלה גבוהה בישראל על סוגיהם (

 .הערבי מגזרל נוספות הסברה פעולות ביצוע לשקולהמועצה 
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