
  

  

  

  

  

  

  ל עסקיםוועדה להערכת תכניות לימודים במנהה

  

  

  ח הכללי"הדו

  

  

  

  

  

  

  

  2007אפריל 

תרגום זה כולל את . ח שנכתב במקור בשפה האנגלית"ח הקובע לכל דבר ועניין הוא הדו"הדו
אותם ניתן למצוא בגרסת , ככל שישנם כאלה, אך אינו כולל את הנספחים לו, ח"גוף הדו
  . ח המקורי בשפה האנגלית נמצא באתר המועצה להשכלה גבוהה"והד. המקור
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  תוכן העניינים

  

  3-4' עמ .............................................................................................................. רקע   :1פרק 

  

  4' עמ....................................................................................  ......הוועדהעבודת י הלנ   :2פרק 

  

  5-16' עמ ... כללי על תכניות הלימודים במנהל עסקים במערכת ההשכלה הגבוהה בישראלהח "דו  ה :3פרק 

  

  

  ) TOR(בצרוף הנחיות ממליצות לעבודת הוועדה כתב המינוי  – 1 נספח :נספחים
  

   לוח הזמנים שנקבע לביקורים במוסדות השונים  - 2נספח             
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   רקע–פרק ראשון 

  

 2005בשנה האקדמית להעריך ) ג"מלה( החליטה המועצה להשכלה גבוהה 2005 במארס 8 -ישיבתה מיום ב

  .לימודים בתחום מנהל העסקיםהתכניות את  2006 –

  :ועדה שחבריה הם, ג"כיושב ראש מלתפקידה בתוקף ,  החינוךתה שרתג מינ"בעקבות החלטת מל

  

• Professor Stuart I. Greenbaum – Former Dean and Bank of America, Emeritus 

Professor of Managerial Leadership, U.S.A, Committee Chairperson. 

• Professor Arnoud W. A. Boot – Faculty of Economics and Econometrics, 

University of Amsterdam, the Netherlands. 

• Professor Arieh Goldman – KMART Chaired Professor in Marketing, The 

Jerusalem School of Business Administration, The Hebrew University of 

Jerusalem 

• Professor Dr. Peter Leeflang – Frank M. Bass Professor of Marketing, 

Department of Economics, University of Groningen, the Netherlands. 

• Professor Thomas Z. Lys – Eric L. Kohler Chair in Accounting, Accounting 

Information and Management, Kellog School of Management, Northeastern 

University, U.S.A. 

• Professor Yair E. Orgler – Former Chairman of the Tel-Aviv Stock Exchange, 

and former Vice-Rector, Tel-Aviv University, Committee Deputy Chair. 

• Professor David A. Walker – John A. Largay Professor, McDonough School of 

Business, Georgetown University, Washington D.C., U.S.A. 

 

  .הוועדה מטעם המועצה להשכלה גבוההרכזת  – חן חדד' גב

  

  :1במסגרת פעילותה נתבקשה הוועדה

 ולבקר, ניות לימודים במנהל עסקיםתכ המציעיםשהגישו המוסדות , חות ההערכה העצמית"לבחון את דו. 1

  .במוסדות אלה

  לרבות, ח נפרד לכל מוסד"דו –חות על היחידות האקדמיות ותכניות הלימודים שהוערכו "ג דו"להציג למל. 2

  .ממצאי הוועדה והמלצותיה   

                                                 
1
  1' מצורף כנספח מס) TOR( בצרוף הנחיות ממליצות לעבודת הוועדה כתב המינויעם ,  המסמך 
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  .במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל תחום הלימודים שנבדק עלח נפרד "ג דו"להגיש למל. 3

  

ועל , )2005מאוקטובר (ג להערכה עצמית "מלה הנחיותהתנהל בהתאם לבמוסדות ההערכה העצמית תהליך 

  .שחיברה הוועדה -הל העסקים לתחומי מנייחודיות  -מנחות בסיס שאלות 

  

  הוועדהעבודת י  נהל–פרק שני 

  

ודנה בנושאים יסודיים הנוגעים לתכניות לימודים במנהל , 2006 בינואר 11 -הוועדה התכנסה לראשונה ב

  .עסקים בישראל ובפעילות הערכת האיכות

 

 החלו 2006ספטמבר  וב,חות ההערכה העצמית" קיבלו חברי הוועדה את דו2006 יולי –בחודשים יוני 

  .חות"בדיונים על הדו

  

בעלי במהלך הביקורים נפגשו חברי הוועדה עם .  ביקרו חברי הוועדה במוסדות2006 דצמבר –בנובמבר 

לוח הזמנים שנקבע לביקורים במוסדות השונים . של כל מוסדוכן עם חברי סגל וסטודנטים תפקידים בכירים 

  .2' נספח מסמצורף כ

  

את חברי ,  הודיע כל מוסד מראש על ביקור הוועדה והזמין את חברי הסגל האקדמי,עדהבהתאם לבקשת הוו

 ואת הסטודנטים להיפגש עם הוועדה ולהביע את דעותיהם על תכניות הלימודים ביטיהסגל האדמיניסטר

  .במנהל עסקים

  

 אחד המוסדות החליטו חברי וועדה שיש להם קשר מקצועי עם, של ניגוד אינטרסיםתופעות על מנת למנוע 

  .תושלא להשתתף בהערכ, הנבדקים

  

  .לימודים במנהל עסקים במערכת ההשכלה הגבוהה בישראלהתכניות ח זה עוסק ב"דו
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  לימודי הניהול בישראל –ח הכללי "הדו– פרק שלישי

  

  מבוא

 שש  ובח שלהלן מתבסס על סקירה שיטתית של הוראת הניהול בישראל בשבע אוניברסיטאות ציבוריות "הדו

ב "מארה: שמנתה שבעה חבריםהערכה הסקירה נעשתה על ידי וועדת ". פרטיות"שארבע מתוכן , מכללות

הערותינו מבוססות על סקירה של בדיקה עצמית מקיפה שעשו אנשי סגל ). 2(ומישראל ) 2(מהולנד , )3(

של תמצית ת שלהלן הן ההערו  2.כל אחד מהם ב אחד יוםם בניועל ביקורי,  בתי ספר13-ואדמיניסטרציה ב

 ם מצבבצירוף המלצות לשיפור, בישראל הניהול לימודי של ת על מצבםת ביקורכוללוהן  ו,בדיקות אלה

 אתומים על כל דעה שתוב חגם אם לא כולם, ח"הדו אישרו את הערכהכל חברי ועדת ה. מתדרדרה והעגום

 כדי להפוך את מגמת השחיקה יפיםשנדרשים תיקונים מק, מכל מקום,  מסכימיםכל חברי הוועדה. להלן

 והשקעה מושכלון בעזרת תכנ, קיימת הסכמה כללית שהוראת הניהול יכולה,  יתר על כן.המתמשכת באיכות

  . לנכס אסטרטגי לישראל ולכלכלתה המתפתחתלהפוך, מוגברת

 2006ר בתקופה שבין ינוא, שיחות טלפוןבהדואר האלקטרוני ובאמצעות  ,עבודת הוועדה נעשתה בפגישות

  .2007ומארס 

  

  הקדמה

 לחצים כבדים  נוצרובעקבותיהו ,עליה דרמטית בדרישה להשכלה גבוהה בישראלחלה בעשורים האחרונים 

הכנסות גבוהות יותר ועליה במספר הצעות העבודה המקצועיות העלו את . על האוניברסיטאות ועל המכללות

 עודד בביקוש לעליה האוניברסיטאותה הולמת מצד עדר תגוביה. אחוז בוגרי התיכון הפונים להשכלה גבוהה

, שמציעות תכניות לימודים לתואר ראשון, הן הציבוריות והן הפרטיות, את התרחבותן של המכללות

לימודי ובמיוחד ,  לכיוון של השכלה מקצועיתו השתנביקוש הדפוסי, בנוסף. גם לתואר שני, ולאחרונה

  . וניהולמשפטים

מבנה  בהדרגה מחליף, כמקובל הן בישראל והן באירופה, השכלה הגבוהה הציבורי בו של המימוןבלעדיותאת 

 המימון הציבורי להתמודד עם הביקושבישראל לא הצליח . ב"האופייני יותר לארה, פרטי מעורב/ציבורי

, התוצאה היא מערכת מגוונת יותר. הפרטימימון שאותו מילא ה, נחוציםהוכך נוצר חוסר במשאבים , הגובר

מכיוון שהן את המוסדות . בה אוניברסיטאות ומכללות ציבוריות מתחרות עם מכללות במימון פרטיש

הרי שעליה מוטלת האחריות למיצובם האסטרטגי של , ג"מלה  מסדירההציבוריים והן את אלה הפרטיים

  .מוסדות ההשכלה הגבוהה השונים

                                                 
מקום שהוועדה, לא הצלחנו למצוא זמן להיפגש עם נציגיה של מכללת ספיר מחוץ לשדרות,  על אף מאמציה הרבים של הוועדה 2 

. העדיפה להימנע ממנו מסיבות בטיחותיות        
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מתפקידה של ,  המתוקצביםיםציבוריהבאשר למוסדות . ג" למלההשכלה המתפתח מציב אתגר מתמשךשדה 

לספק הגנה לצרכן מפני הונאה ו, ג להבטיח שהמשאבים הציבוריים משרתים את האינטרס הציבורי"מלה

  .תקף התפקיד השני בלבד, באשר למוסדות הפרטיים. פרשנות מוטעהו

תם של הופע, ציבורייםהמשאבים פריסת הלשעה שתחום הסמכות של רגולציה ציבורית משתנה בהתאמה 

המוסדות . יםהציבוריהמוסדות פעולת  את הסדירלוחה של הממשלה המוסדות הפרטיים מגבילה את כ

לדינאמיקה הזאת . על סטודנטים ואפילו על תורמים, מוסדות ציבוריים על סגל אקדמי בהפרטיים מתחרים 

ועל , רכב הרבה יותרלאתגר מובמערכת רבגונית  כה הפ, אם כןלציהורגה. ג"מלה סמכויותישנן השלכות על 

 בקשותמספר ה. סדירה ואיך היא מדירהמה היא מס, מסדירהג לשקול מחדש את הסיבות לכך שהיא "מלה

קיימת  לא רצויותהשלכות הסכנה שבו , אתגר מיוחדמהווה, ותכניות חדשות בתי ספר חדשיםלפתיחת הגבוה 

  .תמיד

 משכילים לשרת את אליטת הגבול יכולתןעל  היו שש האוניברסיטאות הציבוריות ,פני זמןעד לששעה 

העלייה החדה בדרישה למנהלים מקצועיים הרחיבה את חלקם של סטודנטים המעוניינים ללמוד , המתפתחת

על רקע זה זכו המכללות  .כוניים המעוניינים בהשכלה גבוההוכן את חלקם של בוגרי בתי הספר התי, ניהול

עם . מסלולי הלימודים במשפטים ובניהולבייחוד ל, בהרשמהוהאוניברסיטה הפתוחה לעלייה חסרת תקדים 

מה , היה על התקציב הציבורי להתפרס על יותר סטודנטים ויותר מוסדות, אלהצמיחתם של מסלולים צעירים 

הביא לשחיקה הכורח להצטמצם . מחמירה נוקשות תקציבית ברסיטאות הציבוריות הוותיקותהאונישכפה על 

. ות במוסדות החדשיםחמורוכן לבעיות כוח אדם ,  המוסמכים במוסדות הוותיקיםחמורה במספר חברי הסגל

עוזרי הוראה , ביותר ויותר קורסים לתואר ראשון ושני מלמדים אנשי סגל פחות מוסמכים, כתוצאה מכך

פיחות גרם ל הצירוף של קיצוצים בתקציב ותחרות על סטודנטים שמשלמים שכר לימוד ,בדומה. ודוקטורנטים

 היא התוצאה. ריכוז הלימודים ביום או יומיים בשבועלתזוזה הדרגתית לשיעורי ערב ו, ות הלימוד בכיתהבשע

  . MBA ו ל BA  לתכניות הלימודירידה מדאיגה באיכות 

  

  טקסונומיה של תכניות הלימוד

  :כדלקמןלחלק שנבדקו ניתן תכניות הלימוד את       

3אביב-תל, הטכניון, העברית, חיפה, בן גוריון, אילן-בר: אוניברסיטאות •
 

 המכללות  •

   .רופין, יהודה ושומרון: מתוקצבות -

, המכללה האקדמית נתניה, היהמרכז הבינתחומי בהרצלי, המכללה למנהל :לא מתוקצבות -

  .הקריה האקדמית אונו

 האוניברסיטה הפתוחה: אחרים •

                                                 
 AASCB י "אביב הוא בית הספר למנהל עסקים היחיד בישראל המוכר ע-ש רקנאטי באוניברסיטת תל"בית הספר ע 3
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ואת אלה , ג"המל תינים לאישור הממאלהוסיף את נאם  בתי ספר נוספים 12בלפחות ניתן להרחיב רשימה זו 

 ובצידה פערים  קיימת צמיחה בלתי רגילה בלימודי הניהול,על פי כל אמת מידה". כלכלה וניהול"המכונים 

 ההבדלים מתבטאים .ות שלהםהטרוגניבולטים בהרבות  התוכניות של ן ורמתןוכנ ת.משמעותיים באיכותם

  לעיתים מקבליםהלקוחות .נטים וברמת הלימודיםברמת הסטוד, בדרישות הקבלה, הסגל האקדמיבאיכות 

השכלה היא ש יש לזכור. ה החדשת המורחבמידתול מותאם לא והענף,  את הפרסוםשאינו תואם, מידע מוטעה

שצריכה עדיין לספק , ג"מלההאינטרס הציבורי הזה מתבטא בעבודתה של . ציבוריהאינטרס המחויב לתחום 

מערכתית ראייה  הנראה שחסר. קינה ולשימור סטנדרטים של איכותע לצמיחה תואת ההדרכה הנדרשת לסי

מערכת היחסים , בין האוניברסיטאותל מערכת היחסים בין המכללות .ל תכניות לימוד בניהולשרחבה וכוללת 

והמשאבים הדרושים למימון , תכניות הלימודשליטה באיכות , הפרטייםבין ל המוסדות המתוקצביםבין 

  .מלאהורשים תשומת לב  כל אלה ד–המערכת 

יכולים לעמוד שמעטים ל במחיר "לצאת לחו) 1:  בישראל ארבע אפשרויותMBA - וBAלמעוניינים בתואר 

ההוראה ולוח הזמנים אדישים שבה ו,  קשה להתקבלאליהבישראל שנבחרת ללמוד באוניברסיטה ) 2, בו

, שבה תנאי הקבלה נוקשים פחות, ללמוד במכללה של הסקטור הפרטי בישראל) 3, סטודנטבמקרים רבים ל

לפנות למכללה ציבורית שבה קל יותר להתמודד עם רמת ) 4 -ולבסוף ,  מכשוליכול להוות שכר הלימודאבל 

  .ותנאי הקבלה פחות מגבילים מאשר באוניברסיטאות, יםהלימוד

ללמוד  עניין או שאין להם נמנע מהםשכל אלה מעניקות השכלה ל, הן הציבוריות והן הפרטיות, המכללות

 בגלל תלותן בהכנסות משכר בין היתר , לאומי לרגישות לצרכי הסטודנטוקובעות סטנדרט, אוניברסיטאותב

 .ולתת עדיפות גבוהה יותר למחקרשני ואפילו שלישי  להציע מסלולים לתואר מעוניינות כמעט כולן .לימוד

  להעלות את יוקרתןכן משאיפת המכללות וג לקידום סגל"ע בעיקר מתקני מלהרצון לתת עדיפות למחקר נוב

  .להשכלה גבוההמוסדות הבקרב 

 אדמיניסטרציהאנשי סגל ואנשי ,  סטודנטיםשהרי,  בינלאומי ענףלימודי הניהול הם, ברמה הגבוהה ביותר

. השפה המשותפת בלימודי הניהול היא אנגלית, בנוסף. קונים ומוכרים את מרכולתם מעבר לגבולות המדינה

ידי מורים -  באנגלית עלבסין ובאמריקה הלטינית מתנהלים, הבגרמני,  בצרפתי ניהוללימודמובילים ל םמסלולי

סטודנטים בבתי הספר הטובים ביותר בצפון אמריקה ובאירופה באים מכל , בדומה. לשוניים מכל העולם- רב

 ומיעוט י השפהבודדו את עצמם על יד, למעט יוצאים מן הכלל מעטים, לימודי הניהול בישראל. העולם

, ל" ישראלים מבתי הספר המבוססים בישראל מלמדים לעיתים קרובות בחועל אף שמרצים. המשאבים

ל ללמוד "ומספר הסטודנטים שבאים מחו, ב ומאירופה"ההדדיות בתחום נמוכה מאוד מצד מורים מארה

בלתי אטרקטיבי הים מרצה שכרבנוסף ל, משמעותיהשפה היא מחסום . במסלולי הניהול בישראל נמוך מאוד

  .רבה הצערלמ

והוועדה מסכימה , נים להתחרות במישור הבינלאומייי אם בתי הספר המובילים למנהל עסקים בישראל מעונ

אנו מאמינים שכל , ואכן. יהיה צורך להמיר את העברית באנגלית בהדרגה, פה אחד שזו צריכה להיות מטרה
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יש לתקן את , בנוסף. כל בוגריהםלשליטה שוטפת באנגלית מסלולי הלימוד לתואר בניהול חייבים להבטיח 

  . הבינלאומימן השוקמנוס אין . השכר המשולם לסגל ההוראה בהתאם לסטנדרט הבינלאומי

  

  המלצות

,  של לימודי הניהול בישראל)רציונליזציה(תכנון מושכל )1: אנו מציעים להלן המלצות בשני נושאים

  . ספציפייםהבטחת איכותם של מסלולים) 2   -ו

  

  הענףשל תכנון מושכל )1

ואת אלה של , מכללות לעומת האוניברסיטאות הלש הגדרת תפקידים משמעותיים וברורים בראש ובראשונה

  .המכללות הפרטיות לעומת הציבוריות

  

  מכללות ואוניברסיטאות. א1

סגל ההוראה הטוב ת א, הסטודנטים הטובים ביותריש להן את , האוניברסיטאות נהנות מעליונות היסטורית

 וגדל ך ההולשנים האחרונות כדי לשרת את הביקושהמכללות צמחו ב.  מחקרית שאפתנית יותרמשימהביותר ו

בעלות ציבורית ישירה נמוכה , סטודנטיםרחב יותר של מערך והן מספקות את השירות הזה ל, להשכלה גבוהה

אינה מכירה , על כל פנים, ג"מלה. מאשר למחקרבמכללות ניתנת עדיפות גבוהה יותר להוראה . יותר לסטודנט

סגל ההוראה במכללות נדרש לעמוד בתקני מחקר .  לקידום סגל ההוראהם שקבעהרשמית בהבדל הזה בתקני

  המאמץ המושקע בכל שיעור,וגם, בשלישלקידום הדומים לנדרש באוניברסיטאות שבהן עומס ההוראה נמוך 

ומערכת השעות נוחה , לות זמינים יותר לסטודנטים שלהם בדרך כללאנשי הסגל במכל. נמוך יותר בדרך כלל

  .יותר לתלמידים

  את המשרות הבכירות. ללא צורךנראה כל הכ, פעמים רבות מתלכדיםשל משרות הסגל איוש דפוסי ה

 ההתלהבות שלהםמחקרית והפוריות השיא את שעברו , מלאותמרצי אוניברסיטה בגמאיישים בדרך כלל 

הסיכויים שהם מעטים .  ולרוב לא הרבה יותר מזהשל מכובדות ומוניטיןמעטה ים אלה מספקים מרצ. להוראה

את סגל המרצים המבוגרים האלה  . השראהוסביר להניח שההוראה שלהם חסרת, ידריכו מרצים צעירים יותר

סגל  .ועוזרי הוראה רבים, דוקטורנטים, בישראלבעיקר מאוניברסיטאות , צעיריםדוקטורים משלימים 

, )ב"רובם בארה(ל " שלמדו בחותואר דוקטור מספר גדול יותר של בעלי כולל האוניברסיטאות המרצים של

מרצים מניין ה. סגל מבוגר יותרלנוטה מבנה הפקולטות באוניברסיטה .  ניכרת של עוזרי הוראהמכסהו

 יותר מאוניברסיטאות חברי סגל צעיריםמניין כמו גם , באמצע הקריירה שלהםהנמצאים פעילים מחקרית ה

  .הולך ומתדלדל, ב"מובילות באירופה ובארה

זהו . מגוון  לתקשר בהצלחה עם קהליםליחמצמוכשרים ביותר מורים מחנכים קיימת הבנה ברורה שרק ה בין

  בממוצענמוכים בעלי נתוני פתיחה  הםכיוון שהסטודנטים, הציבוריות והפרטיות כאחד, האתגר של המכללות
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בכל חייבות להשקיע מאמצים ניכרים המכללות , לכן.  ובאים מרקע הטרוגני יותר,רסיטאותמאשר באוניב

  הקשור בהוראת והכשרת הסטודנטים

 את הסטנדרטים לקידוםבאופן רשמי  היא להפוך ות השונות של המכללןמשימותיהב הכירחת הדרכים לא

 נדרשים לעסוק במחקר על מנת מרצי המכללות.  העדיפויותיסדרשבין  םהמכירים בהבדלילכאלה הסגל 

 איננו.  ומה בדיוק מתקבל כמחקר ראוי,השאלה היא כמה. ואנו תומכים מאוד ברעיון זה, לזכות בקידום

הכנת כמו סימולציות ו, חברי הוועדה חשים שחומרי הוראה באיכות גבוההאבל מקצת , מתיימרים לפרט כאן

, וכך. לקי של דרישות הקידום לחברי סגל במכללותלהתקבל כמילוי חיכולים , case studies)(רועים יא

המקובלים לפרסומים  חלקי תחליף יהווקף באיכות גבוהה יחומרי הוראה רחבי הפרסום וסקירת עמיתים של 

,  הישראלישדה ההוראה בששורשיהםקיים היום מחסור בהצגת מקרי הוראה  .בכתבי עת אקדמייםכ "בד

  .  איכותית בישראלנראה שזוהי דרך בונה לתמוך בהוראהו

 )קונסורציום( תו משותפ תוכניותלהפוך למוקד של, ואולי על המבוססות שביניהן בלבד, וניברסיטאותהאעל 

לקיים תוכניות של קורסים לתואר שלישי ברמה גבוהה בכל אוניברסיטה עקב קשה  .ללימודי תואר שלישי

קיים לחץ להגדיל את מספרם של , יתר על כן . מיעוט תלמידי דוקטורט בכל תחום ומחסור בסגל ובתקציבים

 תומכת הוועדה .את המחקרככל שמכללות ואוניברסיטאות רבות יותר מעוניינות לקדם , מסלולים כאלה

שיעודדו את ,  סביב האוניברסיטאות המבוססותהבנויות  בתחומים שוניםתוכניות דוקטורט של ןיצירתב

אוניברסיטת תל אביב , למשל. מכללותמהרות ואף ניברסיטאות האחמהאוהשתתפותו של סגל מוסמך 

הרעיון הוא לעודד .  וניהול תפעוליתיזמּובוהטכניון ,  והמימוןשיווקתחום ה ב יובילו האוניברסיטה העבריתו

חלק מן הדברים האלה כבר נעשה . משאביםבלהעלות את הרמה ולחסוך , גיבוש כדי להשיג מאסה קריטית

מדיניותה . ג תהפוך את המשימות האלה לרשמיות ותממן אותן"מלה ממליצים שאנו, עם זאת, באופן לא רשמי

תמיכה במסלולי דוקטורט עצמאיים וכוללניים בכל אחת מהאוניברסיטאות היא יקרה בג "מלההנוכחית של 

תקדם את של קונסורציום להשתתף בתכניות מוסמך מכללות לסגל מתן אפשרות . איכותפוגעת בללא צורך ו

מסלולי להרבות ב ותפחית את הלחץ ,תשפר את רמת הסיפוק המקצועי,  שלהםיותהמחקר נדות'האג

  .דוקטורטה

  

  מסלולים ציבוריים לעומת מסלולים פרטיים) ב1

בתי הספר  .ואילו ארבע מתוך שבע המכללות שנבדקו הן פרטיות, הן ציבוריותכל שבע האוניברסיטאות 

רמת השירות  . השוקברגישות למגמותלכן מתנהלים  ולימודפרטיים אלה ממומנים בעיקר על ידי שכר 

 מוענקות להם הטבות נוספות כתחליף לקביעות ,גבוה מרציםשכר ה, תכניותיהם חדשניות, לתלמידים גבוהה

הן מציעות תחרות בריאה למכללות הציבוריות ולאוניברסיטאות ולכן ראויות . ונראה שרובן מנוהלות היטב

 מול מעלות המימון פוחת ציבורית על המכללות האלה רגולציההצורך ב. לעידוד כמרכיב חשוב במערכת

ה להגנ בפיקוח ציבוריהצורך ,  המימון הפרטיעל אף, על כל פנים. כךלהכיר בג "מלהועל , הפרטי שלהן
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ופרטים על  ותהמוצעשתכניות הלימוד  כך ,ג להבטיח שקיפות"מלהעל , ולכן. נותר בעינו הצרכן בסיסית על

 המצאה והתנסותיש להעניק לבתי ספר אלה חופש .  המעונייניםרמיםזמינים לכל הגואמינים והיו  יןאיכות

 את ייסודה של  הנמנע לשערןלא מ. שאת מחיר הטעויות שלהם לא ישלם הציבור ישירותבתנאי , גדול יותר

צפות שתחרות הנקודה החשובה שאנו רוצים להדגיש כאן היא שניתן ל. אוניברסיטה פרטית ביום מן הימים

ג כדאי לעודד את הסקטור הפרטי בהשכלה "ולמל, בין הסקטור הציבורי והפרטי בהשכלה תועיל לכול

ייתכן שיהיה נבון יותר , עד שלא יטופלו הבעיות הבוערות של המוסדות הקיימים היום, על כל פנים. הגבוהה

  .  אישורם של מוסדות חדשים  דחותל

  

  האוטונומיה של המסלולים) ג1

 תלויה במידה תכני הלימוד יעילה של העברה. מקצועיים לימודים בראש ובראשונהלימודי הניהול הם  

מקצת המסלולים .  מאוד הן בין האוניברסיטאות והן בין המכללותה שונוא שהאופן ההתארגנותבמסוימת 

הם בתי ספר מקצתם , מקצתם הם מחלקות נפרדות, משובצים במחלקות לכלכלה או בפקולטות למדעי החברה

מאפיינים מיוחדים שמעכבים , כמו ללימודי משפטים, ללימודי ניהול, כמסלול מקצועי. ואחרים הם פקולטות

על מנת לממש את . ה תעשיית כאשר הם כפופים למדעי החברה או ההתנהגות או להנדסתםהצלחאת 

זוהי . הלטה בזכות עצמ פקושלוהמעמד  את האוטונומיה צריכיםמסלולי הניהול , הפוטנציאל המלא שלהם

  .גם אם השגתה תדרוש שנים, קדםג צריכה ל"מטרה שמל

  

  מטרות ברורות) ד1

לעשות  וקשבהתאת מטרותיהם ואת ערכיהם כש, התקשו להגדיר את חזונם) המסלולים(כמעט כל המוסדות 

צלחנו להבדיל לא ה. במחקר ובשירות לקהילה, רובם הציעו ביטויים נדושים דומים על מצוינות בהוראה. זאת

 אינם מסוגלים להבדיל בינם לבין המוסדות שסבוריםאנו , וגרוע מכך,  על בסיס ההצהרות האלההמוסדותבין 

ים ברורים ולפרסם תצהיר,  להפנים את הצדדים החזקים שלהם ואת חולשותיהםהמוסדותעל . עצמם

רים האלה בתוך מערכת ג לשלב את התצהי"מלהעל . על מטרותיהם ועל ערכיהם,  על חזונםומשכנעים

עדר יבהים  אפקטיבי וניהול תכנוןשערקשה ל.  המוסדות בהכרזותיהםם של שלה ולאשר את דבקותבדיקהה

  .הבנה רחבה של המטרות והשאיפות המשותפות של הארגון

  

  תכניות הלימודהבטחת איכות ) 2

  מעט בכל היבט של  כ,הן באוניברסיטאות והן במכללות, טווח איכות נרחב ומטרידאבחנה הוועדה 

במקצתם , מקצתם קיצרו את זמן השיעורים, במקצתם התגלו תנאי קבלה מקלים לסטודנטים. הלימודתכניות 

סבלו  אחרים ,לימדו בשני שלישים עד שלושה רבעים מן הקורסים מרצים במשרה חלקית או עוזרי הוראה

  .מבעיות של יושרת סטודנטים ובעיות נוכחות בשיעורים
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מנהל העסקים הן חלק מן הפקולטה ללימודי מחלקות ה, אילן וחיפה-בייחוד בר, יברסיטאותבמקצת האונ

רוב בתי . התכניתהחברה ואינן רשאיות לשכור מרצים קבועים הדרושים כדי להתמודד עם כשלי  למדעי

מה ,  חמור באנשי סגל ומדמורליזציהמחסור סובלים מהספר והמסלולים למנהל עסקים באוניברסיטאות

ההולך ( חוקרים האוניברסיטאות נמצא באיכותו של סגל הכוחן העיקרי של. סגלהעובדי הנעת קשה על שמ

יתרונות אלה .  שהן גובות שלהן ובשכר הלימוד הצנוע)ההולך ונשחק(הנצבר במוניטין , שלהן )ומתמעט

מאפשרים להן ומרצים ש, ר למשוך אליהן את הסטודנטים הטובים ביותשרים לאוניברסיטאות המבוססותמאפ

 יםאתגרהציב המשך התפתחותם של המוסדות הפרטיים עשוי ל. בוגריםבסינון ובהסמכת להמשיך ולתפקד 

  .שליטה הזאתל

  :אנו ממליצים, להתמודדות עם התסמונת הזאת

כמה מחברי הוועדה מאמינים שניתן להתמודד עם בעיות האיכות החמורות שנתקלנו בהן ברוב  •

 רועבי תכניות הלימודכל המועמדים לשדרישה ה על ידי יטאותהמכללות ובמקצת האוניברס

  .השני לבוגרי תואר GMAT -וה,  הפסיכומטרי לקבלה לתואר ראשון–מבחן כניסה סטנדרטי 

 ומעדיפים את גישת האוניברסיטה ,אחרים בוועדה אינם סומכים על המבחנים הסטנדרטיים •

קיימת סכנה . דרישה להישגים גבוהיםמשולבת ב,  של קבלה בלתי מוגבלת לחלוטין–הפתוחה 

אבל בהתחשב באוכלוסיית העולים הגדולה , שהכיתות יתמלאו בתלמידים שאינם מוכנים כראוי

אנו רואים חשיבות בנתינת הזדמנויות השכלה , מוביליות חברתיתובעדיפות העליונה לעידוד 

 בשילוב רים פחותמקצת חברי הוועדה תומכים בתנאי קבלה חמו. לשכבות רחבות ככל האפשר

 מאושר שפותח MBAקיים מבחן . CPA - מבחני ה וBarכמו מבחני , מבחן סיום תובעני

 4.וייתכן שמן הראוי להתנסות בו, לאחרונה

 הן במסלולי ,MBA - וBA,  לכל תוארות הנדרשותהפרונטאליהשעות יש לקבוע תקן למספר  •

 על המעיד ,חב תכניות הלימודלרו המדאיגשונות . האוניברסיטאות והן באלה של המכללות

 . שראויה לתשומת לב מיידית,איכותבהידרדרות 

המקובלים  חוגיים- לפנות למסלולים דוBA - ל בכל התכניותיש לעודד סטודנטים •

 ,אחר)  לא קרובוגם(משפטים או כל תחום קרוב , שילוב של עסקים וכלכלה. באוניברסיטאות

שכל המכללות והאוניברסיטאות סבורים אנו . שוןנחשב למועיל ומרחיב דעת לתלמיד תואר רא

 .חוגי-המציעות תואר ראשון במנהל עסקים צריכות להציע ולעודד מסלול דו

גלויה לעין בעשורים האחרונים אך אינה  ,במדינות רבות בתאגידיםהמשתוללת שחיתות ה •

ית ללמד  למצוא דרך אפקטיבעליה, אם ישראל שואפת להוביל בלימודי ניהול. ייחודית להם

אבל הם ,  קורסים באתיקה של העסקיםתכניות לימוד רבות כוללות. יושרה וערכים בעסקים

                                                 
לספק הזדמנויות באיכות גבוההמערכת אבל על ה, האוניברסיטאות יוכלו להמשיך לדרוש מצוינות, למשל.  אין כאן בהכרח ניגוד 4 

 בהגדרה מושכלתג הוא "האתגר של המל. האוניברסיטה הפתוחה ומקצת המכללות שואפות למלא את התפקיד הזה. למיעוטי היכולת
.של תפקידי הגורמים השונים במערכת  
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, תאגידי שלטוןבלפחות קורס אחד  צריך לכלול תכנית לימודכל . זוכים להצלחה חלקית בלבד

ם של הקורסים בכל תחומי  חייבים למצוא את דרכם אל הסילאבוסי תאגידישלטון ונושאי

 .נית הלימודים במנהל עסקיםתכההתמחות של 

 MBA - ל, BA –ל ) מנהל עסקים(אנגלית שוטפת היא דרישה הכרחית בכל מסלולי הניהול  •

שיבותם של ערכים ושל הסגל האקדמי ואנשי המנהלה מבינים את ח, באופן כללי. דוקטורטול

שבעיות אלה סבורים אנו . אבל מעט מדי נעשה בנושא, י עסקיםאנגלית שוטפת בלימוד

אנגלית שוטפת וערכים הם . חלחלות לכל לימודי הניהול באוניברסיטאות ובמכללות בישראלמ

 .וראויים לעדיפות גבוהה יותרבמנהל עסקים ת הלימודים וחלקים מהותיים מתכני

מרצים משקיעים זמן שיעור יקר בפיקוח על . גם בנוכחות בכיתהמוצא את ביטויו נושא הערכים  •

הסטודנטים נדרשים בדרך כלל .  נוכחותי אחוז50ו על כיתות עם ולמרות זאת שמענ, נוכחות

חובות : תירוצים יש בשפעש אלא,  אחוז מהשיעורים כדי לקבל ציון עובר80 - להיות נוכחים ב

ברגעים של גילוי , ובכל זאת. בריאות ותחבורה ציבורית בלתי אמינה, משפחהולעבודה ל, לצבא

אם הקורסים לא מציעים הרבה יותר . בכיתהת הלימוד ויחוושל  ןלב שמענו גם ספקות לגבי ערכ

וחוזר , הדבר נוגע למערכת כולה. סבול מאי יציבותצפויה להנוכחות בכיתה , מחומרים כתובים

 .ומתקשר גם לבעיות של מוטיבציית המרצים

, )ראשיים(ורצוי קורסי התמחות ,  צריכים להציע קורסיםMBA - והBA -כל מסלולי ה •

שרבים מהם , מסחור חידושים טכנולוגיים מתקדמיםי "ע מומרצתכלה הישראלית הכל. תביזמּו

משהו  מעטים מציעים רק מוסדות פתיע באורח מ. יזמות היא המפתח לתהליך הזה. מקורם במדע

 לתועלתם של ולתעל אותם ,מוצלחות תכניותג ללמוד מניסיונם של כמה "מלהעל . בתחום

 .מסלולים אחרים

אויש במספר מוגדר ת , הן באוניברסיטאות והן במכללות,דיסציפלינה בתחוםאנו ממליצים שכל  •

רבים מדי שאין להם אפילו מסלולים מצאנו . במשרה מלאה ובעלי קביעות, של מרצים ותיקים

 ניתן לא .ותאשיווק וחשבונ,  אחד עם קביעות או במשרה מלאה בתחומים כמו מימוןמרצה ותיק

לפתח ולעדכן את כל אחד מתחומי , ים נחוצים כדי לטפחמרצים ותיק. להשלים עם מצב זה

התחום ,  מרצים זמניים במשרה חלקיתכשאת כל הקורסים בתחום הלימודים מלמדים. הלימוד

להגביל את ג יכולה "מל.  מוסמכיםגיבוי ותמיכההוא יקפא על שמריו ללא . אינו יכול לשגשג

, משרה חלקית ועובדים זמניים אחרים מרצים בבהם מלמדים ,קורסים בכל תחום לימודהמספר 

 הנחשב למאסה קריטית -  כל תחום מספר מינימאליפיה נדרש ב-עלהוראה אבל עדיף לקבוע 

 .במשרה מלאה, קבועים, של מרצים בכירים - להשגת חיוניות אינטלקטואלית

 Ph.Dהוסמכו ל יותר ויותר מכללות ואוניברסיטאות בישראל מאוישות במרצים ש •

, תואר דוקטורהאוניברסיטאות מתקשות מאוד למשוך אליהן בעלי . ות ישראליותבאוניברסיטא
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 ים רביםדבר. ב"באירופה ובארהשלמדו באוניברסיטאות העלית , אליםהן ישראלים והן לא ישר

. קור למרצים חדשיםבישראל כמלמדו שבעלי תואר שלישי חשיבותם של מצביעים על עליית 

את שחוו ומבלי ל מעולם "בחושלמדו  לעבודה מבלי מתקבליםאלה  מרצים במקרים רבים

ג לאמץ תפקיד "אנו ממליצים למל. אווירת המחקר באוניברסיטת עלית אמריקנית או אירופית

חוויה כזו תעשה . המשכילים הצעירים זקוקים לחוויית לימוד בינלאומית.  בתחום זהיאקטיב-פרו

על .  הניהול בישראלילובליזציה של לימודוכן תתרום לג, אותם חברי סגל טובים יותר כשיחזרו

ועדיף , ל לשנה" שבמסגרתו יישלחו משכילים צעירים לחו,דוקטורט- ג לממן מסלול פוסט"מלה

המימון יכול להיות בצורת הלוואה .  שלהםת המחקרינדה'האגאת ולהמריץ כדי לטעון , לשנתיים

שיוכלו לי תואר שלישי בעישראל אינה מכשירה היום די . מתבטלת כדי לעודד את חזרתם

וקרוב לוודאי , עתידייםשלא לדבר על מסלולים , לאייש את מסלולי לימודי הניהול הקיימים

אינם מוכנים כפי שהיו מוכנים בני הדורות הקודמים שנסעו לאוניברסיטאות שאלה שהוכשרו 

דד ג יעו"דוקטורט שתממן מל-מסלול פוסט. ב כדי לעשות את הדוקטורט שלהם"העלית בארה

 .ויחזק מרצים צעירים שמלמדים באוניברסיטאות ובמכללות בישראל

 יומיםקונסורצמוסדות ועם בריתות אסטרטגיות על המסלולים המעניקים תואר דוקטור ליצור  •

 המעניקים תואר המוסדותהדבר ישרת את הצורך הקולקטיבי של כל . מובילים מחוץ לישראל

 תוכל ,בנויה כהלכהמסוג זה התכנית . משובחותדוקטורט -דוקטור בישראל בהתנסויות פוסט

  . לספק החזר גבוה להשקעה

ועדה מייעצת להקים לעסקים ) תכניות הלימוד/מסלוליםה(יש לעודד את כל בתי הספר  •

בכל בתי הספר המובילים ללימודי , למעשה. גריםֹומנהל עסקים ומּבמהנהגת אנשי שמורכבת 

 מעידות על ן ויציבותןתפוצת.  כאלהת מייעצותמועצו ות קיימ ב"עסקים באירופה ובארה

 תומכים בהם, שלהםתכניות הלימוד רים במציאת משאבים פרטיים לגופים אלה עוז. ןיעילות

 מועצות אלו. יקרות ערךכן מספקים עצות  וכמו,  להצהומחו) המכללה(בתוך האוניברסיטה 

בשנה כדי לסקור את  פעמים בית הספר פעמיים או שלושהנהגת  עם ות בדרך כללמתכנס

 .ייעץולתכניות הלימוד 

 עדכניעליה לעשות יותר להפצת מידע , לכן. ג ממלאת תפקיד מחייב בהגנת הצרכן"מלה, כאמור •

.  הן באוניברסיטאות והן במכללות,המוצעים בישראלניהול  ילימודהמוכרים ל םמסלוליהלגבי 

 השירותים על,  המסלול תכניתעל ,המרציםסגל  על,  הסטודנטיםעלנתונים המידע צריך לכלול 

מידע זה יאפשר . היבטים אחרים של המסלול הקשורים לאיכות הלימודים המוצעיםעל הנלווים ו

 .וכן ייצור יותר תמריצים לבתי הספר, על המידעמבוססות ההחלטות  להחליט קוחלל

 לשרת קהל והיא נוטה, האוניברסיטה הפתוחה היא תופעה פדגוגית ייחודית במערכת הישראלית •

ם של מרכזי שכר. מימון נדיב יותר מן הראוי להעניק לה. שאינו זוכה לשירות מגופים אחרים
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בהתחשב .  ומחלישיםבלתי מספיקיםהם  ורמת הביטחון במשרה ,הקורסים ושל המורים

, בתנאי הקבלה הליברליים ובדרישות הקורסים הבלתי מתפשרות, בטכנולוגיית ההוראה שלה

אוניברסיטאות המסורתיות המכללות והוסחות המימון המבוססות על ניסיונן של אין זה סביר שנ

 הפרויקט ערער אתאין לאפשר לייחודיותו של בית הספר ל. יתאימו לאוניברסיטה הפתוחה

 .הלימודי החשוב הזה

  

  סיכום וסדר עדיפויות

המערכת סובלת . ות המסלולים ללימודי הניהול שנבדקו הוא נואש ונמצא בהידרדר13מצבם הכללי של  •

בייחוד  -בין השכר המשולם למרצים הישראלים יותר מכל ממימון ציבורי בלתי מספיק ומפער הולך וגדל 

, לכן. בישראלול " ובין השכר שמציעים בתי ספר ומעסיקים אחרים בחו- במוסדות הממומנים ציבורית 

וב לימודי הדוקטורט והמחקר  מכיוון שר. נמצאים במצב טוב יותר יחסיתהפרטייםנראה שבתי הספר 

מספר חברי הסגל האקדמי . שנפגע ביותרזה ההיבט הלימודי הוא , עשים באוניברסיטאות המבוססותנ

 של חברי הסגל נמצאת תפוקתם ו,מצטמצם באופן מדאיג, שהיו בעבר חזקים מאוד, במסלולים אלה

 .תקני המינויים והקידוםב נסיגהבמקביל ל בולטתבנסיגה 

ית והשגשוג תהחברהמוביליות ,  אסטרטגי לקידום הצמיחה הכלכליתהכרחכהניהול יש לראות את לימודי  •

היא מחוננת באנשי מקצוע , כןכמו .  שלהאוייצה תלויה במיוחד ביכולת, מדינה קטנהכ, ישראל. בישראל

. ולוגיהלנאנוטכנולוגיה ולביוטכנ, מערכות מידעד בכל הקשור לויחבי, ים בעלי מיומנויות טכנולוגיותרב

לימודי .  הייצוארציפות את בטיחות להפוך תגליות מדעיות ליוזמות מסחריות שמהעליה לטפח את יכולת

בישראל צריכים להיות לפחות שלושה בתי ספר לעסקים . ניהול הם המפתח להעברת טכנולוגיות

 30ילו אחד בין היום אין אפ.  ביותרולפחות אחד בין עשרת הטובים,  הטובים בעולם30- שמדורגים בין ה

 .הטובים בעולם

ת ושל השליטה באנגלית שוטפת בקרב כל בוגרי שיקולים אלה מעלים את חשיבותם של לימודי היזמּו •

כל המסלולים . ל"שתעודד משקיעים מחו, בתאגידיםדומה בחשיבותה היא היושרה . בתי הספר לניהול

שלטון שליטה באנגלית שוטפת ו,  יזמותלימודי: מוקדים שלושה  ניהול בישראל חייבים להדגישללימודי

על אף שמקצתם חזקים באחת או ,  החזיתותפעילים בשלוש, אם בכלל, המסלוליםמעטים מן . גידיתא

ד השקעות ודיע לעחסרונם של מרצים בעלי קביעות ושל שכר אטרקטיבי מקשים מאוד . שתיים מהן

בייחוד באוניברסיטאות ובמכללות , אודוליקויים אלה בולטים מ, ובפיתוחןבעדכון תכניות לימודים 

 .  הציבוריות

יצירת מסלולים אקדמיים משותפים שמאפשרים התאגדויות  – לקוי מאודלתואר שלישי  םמסלוליהמבנה  •

מסלולי הדוקטורט .  הוא רעיון מחייבלה בין בתי הספרושיתוף פעוחזקות יותר בתוך התחום 

סגל האקדמי והן מבחינת מספרי הסטודנטים מכדי להציע הן מבחינת ה,  כיוםבאוניברסיטאות מצומצמים
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 שהמסלולים הקיימים לא סביר, יתר על כן. לתואר שלישי םקורסישלם של מומשהו הדומה למערך 

 סטודנטים בוחרים בדרך כלל קורסים ברמת ,לכן.  להגיע למאסה הקריטית בשנים הקרובותחויצלי

M.A. ,הדוקטורט שבו הם עובדים על התזה שלהם עם  למסלולואז נכנסים,  לתואר מאסטרכותבים תזה 

המכללות , בו בזמן .מלמדים יותר מדי כדי לפרנס את עצמם, במקבילאחד או עם כמה חברי סגל ו

 יוזמותלעורר פועלות , כדי שיוכלו להכניס מסלולי דוקטורט, להוטות להשיג סטאטוס אוניברסיטאיה

 אלה במכללות מסלוליםשל  םתהרחבעלות ,  על כל פנים.בהן בקרב המרצים ולתמוך  שאפתניותמחקר

. ופתיים דוקטורטים ממחקרים מצטיינים אושל  תם להפקתתרוםולא סביר ש,  באופן מוגזםגבוהה ההית

 לספק השכלה גבוהה במחיר נמוך – את המניעים לייסודן וטיפוחן של המכללות היא תערער, יתר על כן

 . ישראליםיותר לפלח אוכלוסיה גדל והולך של

ם או קונסורציו  היא לייסד,במכללות ובאוניברסיטאות, כאמורהמחקר /הצעתנו לטיפול בבעיות הדוקטורט

אלה יצברו מרכזים .  למרכזים לשיתוף פעולה בלימודי הדוקטורט ובמחקריהפכוש מספר קונסורציומים

הזדמנויות  הוסרח באוניברסיטאות וחסרה המסההת וקלו על בעי וכך י, רביםמוסדותמשתתפים מ

 בתחום השיווק והמימון המוסדות בין  פעולהראוי לציין שקבוצות בלתי רשמיות של שיתוף .מכללותב

 לימודי הדוקטורטלקדם ולשפר את  על מנת יש לעשות הרבה יותראבל , נוצרו על בסיס התנדבותי

ג " ועידוד מצד מלמשאבים, פורמליזציה . ולתמוך במחקרים במכללות ובאוניברסיטאותבמנהל עסקים

.  לנורמה מצליחה בלימודי הניהול בישראלהיו יכאלה קונסורציומיםשיידרשו קרוב לוודאי בכדי 

ניתן , ים מעמיקיםלימודערובה ל המהווים, יםמוסדי- ביןמיםשל קונסורציודוגמאות לשיתוף פעולה 

  . ובייחוד בהולנד, למצוא באירופה

נוכחותם של מוסדות אלה תבטיח שהשפעות השוק . הציבורייםעידוד מכללות פרטיות כתוספת למוסדות  •

פרטיים קל ההשכלה הלמוסדות . מרצים ומשאבים, סטודנטיםעל יבואו לידי ביטוי בתחרות בין המוסדות 

לכן יש להם סיכוי והם זריזים יותר  , מענה לצרכיהם של שוקי נישהלתתת ולנצל הזדמנויות ליזמּויותר 

ג תמשיך למלא תפקיד חשוב בהגנת " מל,עם זאת. ולים של שוק ההשכלהלשרת את צרכיו העגבוה 

 . אף לגדול עם הגידול במספר המוסדותצפויה תפקיד שחשיבותו , הצרכן

הן . לימודי הניהול בישראל במכללות ובאוניברסיטאות הן דחופות וחמורותל םהבעיות במסלולי, כאמור •

 מה שהיה עד לא מזמן . המדיניות הציבוריתצבי מעדורשות תשומת לב בדרגים הגבוהים ביותר של 

הטענה שהצלחה כלכלית . התרחב בבת אחת והתנוון, קטן אך בעל מוניטין בינלאומי מסלוליםמספר 

אבל אנו , מוגזמתלאחדים להתחדשות בלימודי הניהול תיראה בסופו של דבר של ישראל קשורה נמשכת 

 . ראשונה במעלהזהו פרויקט הראוי לעדיפות. כך איננו סבורים

 , הן הפרטיות והן הציבוריות, על המדיניות הציבורית להכיר בתפקידן רב הערך של המכללות, לסיום •

, לשרת בצורה אפקטיבית את צרכי הקהילההמשיך ולהן אמורות אם .  ההשכלה הגבוההמערכתבתוך 

אין , ללא ספק.  המערכתולא לראותן כנחותות בתוך, עלינו להכיר בייחודיותן ובחשיבותן כגורם משלים
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הבהרה נדרשת אבל לשם כך . אוניברסיטאימעמד בדרך להשגת הנמצאות לראות אותן כתחנות ביניים 

ת באמצעורק את זאת ניתן להשיג . של תפקידן בתוך מערכת המוסדות המציעים לימודי ניהול מקצועי

לימודי הניהול כמערכת ולא כאוסף בצירוף ההכרה ב, המוסדותבין לג "מלה גלוי וישיר בין, דיאלוג פתוח

  . ומוסדות עצמאייםתכניות לימוד של 

  


