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  מידע  .1

  דיווח מהדיון במל"ג בעניין קריטריונים לפתיחת מוסד חדש  1.1

בישיבת המל"ג שהתקיימה  דיווח כי הקריטריונים לפתיחת מוסדות חדשים נדונו יו"ר ות"ת

  .  23.7.2013ביום 

  

  

  שרה קלינית בפיזיותרפיהדיווח בעניין הכ  1.2

ינית דיווח לגבי ההתפתחויות בעניין הכשרה קל ל לתכנון ומדיניות מסרה"סמנכה  

והפעילות המתבצעת לצורך מיפוי  , המגעים עם הצדדיםבעקבות הפניה לשר בפיזיותרפיה

 והסדרת הנושא. 

  

  

  

  עדכון מישיבה עם המוסדות בנושא גלובליזציה  1.3

צוות פנימי לנושא המנכ"לית הקימה כי  הדיווח ראש היחידה לפרויקטים בתכנון ותקצוב

והתקיים מפגש עם  לפעולהחל מורכב מנציגי משרד האוצר וות"ת.  הצוות ההגלובליזציה, 

   .מוסדות 25ציגי , בו השתתפו  נהמוסדות
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הבהירה כי נושא הגלובליזציה קיים באוניברסיטאות כבר שנים,  המנכ"לית

היא בעיקר בעקבות הדירוגים הבינלאומיים אשר מדגישים את הבינלאומיות.  

וות היתה לבדוק ולחדד את תפקיד מל"ג/ות"ת בנושא, אם הבהירה כי  הכוונה בהקמת הצ

  משרד האוצר.   נציג חבר גם צוותבבכלל, וכיצד רצוי לעשות זאת.  

  

  

  של האיחוד האירופי Horizon 2020תוכנית   1.4

  .עדכן לגבי התקדמות המגעים בנושא יו"ר ות"ת

  

  

  

  מצבה הכספי של הפלטפורמה החרדית בירושלים  1.5

  

  בעיות כספיות.  נתגלו פלטפורמה החרדית בירושלים בדיווח כי  הסמנכ"ל לתקצוב

חלק מהבעיות נובעות מההקפדה על הגדרת "מיהו חרדי", ביחס למספר הלומדים 

  בפלטפורמה. 

  
  

  

   עדכון בדבר איומים על פתיחת שנת הלימודים  1.6

בשל  ייםהבכיר באוניברסיטאות שקל לנקוט צעדים ארגונ הבהיר כי הסגל הסמנכ"ל לתקצוב

בהסדרת לאור הרצון   כןכמו  .האפשרות לחוזים אישיים לחברי סגל אחדיםבעניין המחלוקת 

  .  נושא סל הקליטה לחברי סגל חדשים

  

  מינוי חברים חדשים בות"ת  1.7

מועמדים לחברות בות"ת במקום החברים ונערכת פניה ל ל השר ש התייעצות תקיימהה

  .שפרשו לאחרונה או סיימו את כהונתם

  

   משילות בהשכלה גבוהההחינת הקמת ועדה לב  1.8

  הממשק עם הממשלה.   המשילות בהשכלה גבוהה, כולל הקמת ועדה לבחינתעל מגעים ל דווח

  

  31.7.2013מיום  14) 999אישור החלטות ות"ת מישיבתה מס' (  .2

  :הערות

  אריאל.ל ההדרגתית שנקבעההובעה שביעות רצון מנוסחת התקצוב  

 ות.  בתגובה, נמסרו פרטים על המרכזים והובהר כי חבר ביקש הבהרות על תחומי מרכזי המצוינ

לעומת הגל הראשון, שהתמקד בגל השני של מרכזים ישנם גם מרכזי במדעי הרוח והחברה, 

  במרכזים בתחומים בהם התשתיות הנדרשות יקרות יותר. 

  נשאלה שאלה בקשר להקטנת הסעיפים החברתיים בתקציב, כגון הסיוע לסטודנטים.  בתגובה

וץ הרוחבי בתקציב, היה צורך למצוא איזון בין פגיעה במוסדות ובתחומים הובהר כי בעקבות הקיצ

  החבר אמר שבמידה ותהיה תוספת לתקציב, יש להחזיר מימון לסעיפים אלה.  השונים.
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  25התשובה:  תקציב הקרן הלאומית למדע?  גדלבכמה כסף  - נשאלה שאלה 

  מיליוני ש"ח.

* * * * *  
  31.7.2013מיום   14) 999ות"ת מישיבת מס' (התקיימה הצבעה על אישור החלטות 

  4 -בעד 
  אין מתנגדים ואין נמנעים

  אושר פה אחד  31.7.2013מיום  14) 999החלטות ות"ת מישיבתה מס' (
  

  

  

  2012אישור הדוחות הכספיים של מינהל המועצה להשכלה גבוהה לשנת   .3

  .3507פרטי הנושא נמצאים במסמך מספר 

  

יו"ר התקיים דיון שבו נמסרו הבהרות בהתאם לבקשת החברים לסיכום עיפי הדו"ח.  ס סקר את  :רו"ח ניסן

  ות"ת הודה לכל המעורבים בהכנת הדו"ח.

  

  החלטה -  80ע"ג/
כפי שהוצגו בפניה בישיבתה , 2012של מינהל מל"ג/ותת לשנת ות"ת מחליטה לאשר את הדו"חות הכספיים 

  .3507וכפי שהוצגו בפניה במסמך מס'  28.8.13ביום 

* * * * *  
  התקיימה הצבעה

  4 -בעד 
  אין מתנגדים ואין נמנעים
  ההחלטה התקבלה פה אחד

  

  

חידוש ה"אוטונומיה" לפתיחת תוכניות לימודים חדשות לתואר שני   .4
  במוסדות להשכלה גבוהה

  .3509פרטי הנושא נמצאים במסמך מספר 

למל"ג להנהיג שתועבר היא לקבל המלצה מטרת הדיון הבהירה את חשיבות ודחיפות הנושא.    המנכ"לית

שלוש שנים.  כל מוסד יוכל להגיש בקשה להרשאה לאוטונומיה לתקופה למשך אוטונומיה, בתנאים מסוימים, 

  של שלוש שנים.

  החלטה: - 81ע"ג/

בהצעות שהביא בפניה הצוות המקצועי של  28.8.2013מליאת ות"ת דנה בישיבתה שהתקיימה בתאריך  .1

ה"אוטונומיה" לפתיחת תוכניות לימודים חדשות לתואר שני במוסדות להשכלה דוש מל"ג לחי-ות"ת 

ות"ת מברכת את הצוות המקצועי שעסק  .13.11.2012, וזאת בהתאם להחלטת המל"ג מיום גבוהה

  ומאמצת את המתווה שהוצג בפניה.  בגיבוש המסמך

  חלטה זו.הל א'בנספח המופיעות ות"ת מעבירה  לדיון ואישור המל"ג את ההמלצות  .2

* * * * *  
  התקיימה הצבעה

  4 -בעד 
  אין מתנגדים ואין נמנעים
  ההחלטה התקבלה פה אחד
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המכללה האקדמית להנדסה  -בעזריאלי  3הקמת שלב ב' של בניין מס'   .5

  ירושלים

  

 קיים במכללות  מדיניות ות"ת תומכת בהקמת קרן תחזוקה, אך .3508פרטי הנושא נמצאים במסמך מספר 

כדי לאפשר למוסד לשאת  דרישה זו.  לכן, עומדים על כך שההוצאות על תחזוקה יהיו סבירותבקושי לעמוד 

הקמת ות"ת לא תחייב מעלות הבניה).  לכן,  2.5%במקום  4.5%, מדובר בסכום גבוה (מוראהבנטל.  במקרה 

יערך בחינה תהובהר כי  שלום העלויות.ההוצאות ועל המקור לת שהמוסד יצהיר עלתדרוש קרן תחזוקה, אך 

  העלויות. ןאומדמחדש של 

  

  

  החלטה: - 82ע"ג/

  : מחליטה ות"ת כדלקמן 10.10.12ובהמשך להחלטת ות"ת מיום  3508במסמך בהתאם לאמור 

 מ"ר, בהתאם לחלוקה המעודכנת שהציג המוסד.  10,682לאפשר למוסד בניית שש קומות בשטח כולל של  )1

 . ₪אלפי  97,665המבנה בסך כולל של  אישור עלות הקמת )2

 .10.10.12מהחלטת ות"ת מיום  1-2אישור ות"ת והשתתפותה כאמור, באים במקום סעיפים  )3

 האישור מותנה במימון השלמת הבנייה מהתרומות אותן הציג המוסד.   )4

ם) ידי הממשלה לחיזוק ירושלי- סכומי השתתפות ות"ת והממשלה (במסגרת התקציב הייעודי שניתן על )5

 .10.10.2012נותרים ללא שינוי, כפי שנקבע בהחלטה הקודמת מיום 

, מתקציבו השוטף ₪אלפי  4,578ת לתפעול הנאמדות בסך של והשנתי ותוצאההמימון מותנה ב האישור )6

 של המוסד. 

לאור היקף הבניה ביחס לגודל המוסד ולאור ההיקף המשמעותי של העלויות הצפויות לתפעול 

כנית ארוכת טווח למימון הוצאות התפעול ווסד לאישור הצוות המקצועי בות"ת תולתחזוקה, יציג המ

  ללא פגיעה בפעילות השוטפת של המוסד., מתקציבו השוטף 

* * * * *  
  התקיימה הצבעה

  4 -בעד 
  אין מתנגדים ואין נמנעים
  ההחלטה התקבלה פה אחד
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  בני החברה הערבית לסטודנטים ימלגות הצטיינות לתואר שני מחקר  .6

  .3510פרטי הנושא נמצאים במסמך מספר 

  

  החלטה: -  83ע"ג/

  - 1בני החברה הערבית תכנית מלגות לתלמידי תואר שני מחקרי באוניברסיטאות
  תקנון והנחיות

  
  

  מטרת התכנית .1

 תכנית מלגות זו הינה נדבך נוסף בתכנית הרב שנתית להרחבת הנגישות להשכלה הגבוהה לחברה הערבית.
מהאוכלוסייה בארץ אך לעומת זאת ייצוגה בהשכלה הגבוהה פחות מכך  20%החברה הערבית מהווה כ

בצורה משמעותית, דבר זה בא לידי ביטוי בצורה קיצונית יותר בתארים מתקדמים. שיעור בוגרי תואר 
ה . אחת ממטרותי5%שני מחקרי בני החברה הערבית מסך האוכלוסייה הכללי בשנת תשע"ב עמד על כ

העיקריות של התכנית הרב שנתית הינה להגדיל את ייצוג החברה הערבית בהשכלה הגבוהה ובתארים 
ובדרך זו בסופו של דבר להגדיל גם את מספר חברי הסגל האקדמי מחברה זו. מטרת  ,מתקדמים בפרט

 ענקתבני החברה הערבית בסגל האקדמי בארץ על ידי ה נוכחותם של ליצור תשתית להרחבת המלגות היא
לימודיהם לתואר שני  הממשיכים בוגרי תואר ראשון מאוניברסיטאות ומכללות מלגות לסטודנטים

  .באחת מן האוניברסיטאות בארץמחקרי 
  

  המלגות .2
עשה יעל ידי חלוקת מכסות לאוניברסיטאות, החלוקה תמלגות בכל שנה  30עד ות"ת תעניק   .א

המלגה הינה  .אוניברסיטהכל מחקרי ב באופן יחסי על פי כמות הסטודנטים הערבים לתואר שני
אם הוועדה תמצא  לשנתיים כאשר המעבר לשנה השנייה כפוף לבדיקה של עמידה ביעדים.

ות"ת להגדיל את מספר למועמדים מצטיינים הראויים למלגה מעל למכסה, תוכל להמליץ 
ום מיועדת לצרכי קיו ,תשע"גש"ח במחירי  40,880המלגה בסך של  המלגות באותה שנה.

 . סכום המלגה יעודכן כל שנה על בסיס מדד המחירים לצרכן.המלגאי/ת ולתשלום שכ"ל
  

האוניברסיטאות תוך בקרה של ועדת ההיגוי של המגזר הערבי תיעשה ע"י מועמדים קביעת ה  .ב
 . בות"ת

 
ראש מורים וציונים והמלצות של , עמידה בתנאי הסף(בשלב א' ייבחרו הזוכים על סמך הישגיהם   .ג

ויקבלו מלגה לשנת הלימודים הראשונה  (לרבות מכללות) במוסד בו למדו לתואר ראשון המוסד)
בתואר השני. בשלב ב' ייבחנו המלגאים שנית על סמך הישגיהם באוניברסיטה ותובא לשיקול 

 ., תוך בקרה של ועדת ההיגוי של המגזר הערבי בות"תהארכת מלגתם לשנה נוספת אוניברסיטהה
  

 :נה בעמידה בתנאים הבאיםמתן המלגה מות      .ד
לעבודה כעוזרי  ולהימנע מעבודה מחוץ ללימודים, פרט מלאללמוד בהיקף זוכים במלגה על ה    )1(

  שעות שבועיות. 4 - בהיקף של לא יותר מ במוסד בו הם לומדיםוראה ומחקר ה
יים להתחייב לסיים את לימודי התואר השני, כולל עבודת הגמר, תוך שנת זוכים במלגהעל ה  )2(

לא תוארך מלגה לשנה שנייה אם נראה שהמלגאי לא יסיים את  מיום תחילת קבלת המלגה.
  לימודיו בתוך אותה שנה.

  

                                            
 כל מקום שמצוין "החברה הערבית" כולל בתוכו גם את החברה הצ'רקסית, דרוזית, בדואית , לבנונית. 1
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בהם לא יתקיים אחד מהתנאים דלעיל, תוגש בקשה ע"י , חריגיםמקרים ב
המלגאי והמוסד בו הוא לומד. בקשה זו תבחן ע"י יו"ר הוועדה, שבמקרה הצורך 

  יביא את הנושא להחלטת הוועדה.  
  
  

 בחירת המועמדים .3
  

 תנאי סףא. 
מוכר ע"י המועצה להשכלה אשר ישראלי המועמדים למלגה יהיו בעלי תואר ראשון  ממוסד  )1(

 בוהה. ג
 

עם עבודת לשנה"ל הראשונה בלימודי תואר שני כתלמידים מן המניין התקבלו בפועל המועמדים  )2(
 .לשנת תשע"ד המחקר בישראל או במסלול ישיר לדוקטורט אוניברסיטאותן מבאחת  גמר

  
המלגה תנתן לסטודנט עבור לימודיו באותו מוסד שהגיש את הבקשה עבורו. מעבר למוסד אחר  )3(

 קשה.יבטל את הב
  

להציע דרוג ברסיטה האוני על .יוגשו לות"ת דרך לשכת הרקטור של האוניברסיטה ויותהמועמד )4(
 משלה למועמדים. הועדה תקח דרוג זה בחשבון, אם כי אינה מחוייבת לנהוג על פיו.

  
  נהלי הגשהב. 

  :לוח הזמנים) 1(  

   עד מלאים ם העתקי 7- של האוניברסיטה בהגשת הזוכים לות"ת תעשה דרך לשכת הרקטור
 . 25.10.13 -ה  ’,היום 

   .האוניברסיטאות תקבענה לוחות זמנים פנימיים לצורך הגשת המועמדים עד לתאריך שלעיל
 לוחות זמנים אלה מחייבים את המועמדים.

 .חברי הוועדה יקבלו את החומר עד שבועיים לפני תאריך ישיבת הוועדה 
 

  על המועמדים להמציא:   )2(  

  שיכלול גם את מיקומו היחסי של המועמד ביחס לקבוצת  של התואר הראשוןגליונות ציונים
 התייחסות (מחלקה, חוג וכו').

 .תקציר קורות חיים  

 המעיד על  תעודת התואר הראשון (אם טרם הוענקה התעודה יש להגיש מכתב מהמוסד
  זכאות המועמד/ת לקבלת התואר ולצרף את התעודה למסמכים מיד עם קבלתה).

 במידת האפשר יוגשו ת מאנשי סגל בכיר שלימדו את המועמד/ת בתואר ראשוןשתי המלצו .
 .בו התקבל המועמד לתואר שניהמלצות של אנשי סגל מהמוסד 

  
  הנחיות לשיקול דעת בבחירת הזוכיםג. 

 הישגים לימודיים והישגים מחקריים, הסיכויים להגיע לתואר שלישי. –מצויינות אקדמית  .1
נוספים כגון אישיות המועמד (מנהיגות, יוזמה וכו'), נסיבות מיוחדות יילקחו בחשבון נושאים  .2

  ותרומה לקהילה ולחברה כפי שיבואו לידי ביטוי בהמלצות על המועמד.
  
  

  נהלי דיווח ותשלום.   4
 מועמדים נוספים ולפרט על כולם האם הם מקבלים מלגות נוספות.  3על המוסד להגיש מעבר למכסה  .1
 אוניברסיטה, אשר תודיע למלגאי. לה במלגה על הזכייות"ת תודיע  .2
דיווח על  , ע"י זוכה המלגה,יוגש לות"תבאוגוסט,  15-, ולא יאוחר מיום הבתום כל שנה אקדמית .3

  התקדמות לימודיו/ה יחד עם גיליון ציונים. 
  לרשות המלגאי/ת.במלואם על האוניברסיטה להצהיר כי כספי המלגות הועמדו  .4
  לות"ת על כל שינוי שיחול במעמד המלגאי/ת במהלך השנה.על האוניברסיטה להודיע  .5
בכל שנה, לאחר קבלת הדיווחים, יבוצע התשלום לאוניברסיטה בהתאם לנהלים המקובלים של ות"ת  .6

 בתכניות הייעודיות, בתשלום אחד עבור כל המלגאים.
 

* * * * *  
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  התקיימה הצבעה
  4 -בעד 

  אין מתנגדים ואין נמנעים
  אחדההחלטה התקבלה פה 

  

  

שנתית להרחבת הנגישות של החברה הערבית למערכת -עדכון התוכנית הרב  .7

  ההשכלה הגבוהה

  .3511פרטי הנושא נמצאים במסמך מספר 

  .3511הובהר כי שני העדכונים הדרושים מסומנים באדום במסמך מס' 

  

  החלטה: -  84ע"ג/
  )מודגשותה , כדלקמן (התוספות להחלט88ות"ת מחליטה לעדכן את החלטתה  ע"ב/

. לפיכך ות"ת מאמצת את המלצות הצוות המקצועי בעניין תכנית חומש להגדלת הנגישות להשכלה גבוהה 2" 

 לבני מיעוטים כמפורט במסמך זה ומאמצת את תכניות הפעולה שהביא בפניו הצוות המקצועי כדלקמן: 

  .תיכונייםספר  בבתי ייעודיות ותסדנא"י וע הרחבת המידע, ייעוץ והכוון לאקדמיה במסגרת תכנית "הישגים"

חובת מינוי אחראי להגברת נגישות בני המיעוטים בכל מוסד בכפיפות לנשיא/רקטור (תנאי לקבלת תקציבי 

  ות"ת).

מיעוטים לתואר ראשון במוסדות המתוקצבים ע"י ות"ת,  בניהפעלת תכניות להגדלת השתלבות סטודנטים 

ניברסיטה הפתוחה, זאת ע"י מתן מענה לחסמים השונים לרבות באמצעות מכינות קדם אקדמיות ובאו

 בהשתלבות באקדמיה, ותוך מתן תמריצים מתאימים למוסדות.

  לקראת סיום התואר הראשון. העבודה בשוק להשתלבות הכנה תכנית הפעלת

  קידום תכניות למצטיינים בתארים מתקדמים. 

  . המשך הפעלת תכנית מעו"ף לקליטת סגל ערבי מצטיין במוסדות

 של המוסדות. הפנימיותעדות וובהמנהלי במוסדות המנהלים ווקידום שילוב בני מיעוטים בסגל האקדמי 

  מיעוטים. בניקידום מתן פתרונות דיור לסטודנטים 

 מיעוטים (שת"פ ות"ת והמוסדות מול משרד התחבורה)." בניקידום פתרונות תחבורה ציבורית לסטודנטים 

* * * * *  
  התקיימה הצבעה

  4 -ד בע
  אין מתנגדים ואין נמנעים
  ההחלטה התקבלה פה אחד

  

בלת סטודנטים הארכת המתווה להבטחת עמידת הפלטפורמות בק .8

  "חרדים"המוגדרים 

  

  החלטה: – 79ע"ג/
בהמשך להחלטת ות"ת בדבר חובתן של הפלטפורמות לקבל תלמידים בהתאם להגדרות שנקבעו לכך 

  ע"י המל"ג וות"ת, נקבע הליך הדרגתי לעמידה ביעד זה.

 ג"תשע שנתלים ומבח"ר) יוכלו ב, החליטה ות"ת כי הפלטפורמות החרדיות (חרדית ירוש2012ביולי 

בהגדרת חרדי באופן מלא, כפי שנקבעה  סטודנטים שאינם עומדים 20%-לרשום לשנה א' לא יותר מ

 נוסח
 מאושר

           M.T



 
 

 

9

9 

בהחלטות ות"ת ומל"ג, והחל משנת תשע"ד לא יתבצע רישום ולא יתוקצבו סטודנטים 

  שאינם עומדים בהגדרת חרדי. 

האחרונים מהלמ"ס, ועל מנת  לאור נתוני סטודנטים מעודכנים שהתקבלו בחודשים

לאפשר לפלטפורמות החרדיות (חרדית ירושלים ומבח"ר) להתמודד באופן סביר והדרגתי 

עם המשמעות התקציבית של קליטת סטודנטים העומדים בהגדרה המאושרת בלבד, ות"ת מחליטה 

  לדרג את התהליך באופן הבא:

לשנה א' לשנת רדית ירושלים ומבח"ר) לפלטפורמות החרדיות (חניתן יהיה לרשום  -תשע"ד  בשנת

  בהגדרת חרדי, כפי שנקבעה בהחלטות ות"ת ומל"ג סטודנטים שאינם עומדים 15% -לא יותר מ דתשע"

לשנה א' לשנת לפלטפורמות החרדיות (חרדית ירושלים ומבח"ר) ניתן יהיה לרשום  -  הבשנת תשע"

די, כפי שנקבעה בהחלטות ות"ת בהגדרת חר סטודנטים שאינם עומדים 10% - לא יותר מ התשע"

  ומל"ג.

לשנת  לפלטפורמות החרדיות (חרדית ירושלים ומבח"ר) ניתן יהיה לרשום לשנה א' - ובשנת תשע"

  בהגדרת חרדי, כפי שנקבעה בהחלטות ות"ת ומל"ג. סטודנטים שאינם עומדים 5% - לא יותר מ ותשע"

  .המאושרת אינם עומדים בהגדרהש חדשים רישום של סטודנטיםתבצע לא י - זהחל משנת תשע"

מדרג זה יאפשר לפלטפורמות היערכות ראויה וסבירה לעמידה ביעדים שנקבעו. למען הסר ספק מובהר 

כי אין בהחלטה זו העדפה לקבלת קבוצות אחרות באוכלוסייה למסגרות אלו, וכן אין בהחלטה זו בכדי 

  תחו החל משנה החולפת.לשנות את המדיניות הנהוגה בנושא זה במסגרת המח"רים שנפ

   
* * * * *  

  התקיימה הצבעה
  4 -בעד 

  אין מתנגדים ואין נמנעים
  ההחלטה התקבלה פה אחד

  יו"ר ות"ת נעל את הישיבה.

  

  

  

  

  

  

  רשמה: אסתי יעקב
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   81להחלטת ות"ת ע"ג/נספח א' 
  
  

  המלצות ות"ת למל"ג
תקציבית מהמועצה - אקדמית) לחוק 23כללית (הסמכה מכוח סעיף הרשאה ה"אוטונומיה" הינה   א. 

להשכלה גבוהה למוסדות להשכלה גבוהה שיעמדו בכללים, לפתוח באופן עצמאי תוכניות לימודים 
  .תארים, לתקופה מוגבלת, כפוף לתנאים שקבעה המל"גבהן להעניק ולתואר שני, 

  
השכלה גבוהה לאחר שהוצג בפניה מיפוי התוכניות השונות שנפתחו במסגרת האוטונומיה במוסדות ל  ב. 

ונותחו היבטיה השונים של הסוגייה, החליטה ות"ת להמליץ למועצה להשכלה  2008-2011בין השנים 
  גבוהה כדלקמן:

  
לפתיחת תוכניות לימודים חדשות לתואר (ההסמכה) ה"אוטונומיה" לאפשר את חידושו של תהליך   )1(

דיניותה של המל"ג , אשר יעמדו בתנאים לכך, וזאת כחלק ממשני במוסדות להשכלה גבוהה
, ולפשט את תהליכי המל"ג לאישור המוסדות להשכלה גבוההעצמאות ואחריות להעצים את 

   .תוכניות חדשות במוסדות להשכלה גבוהה
  

"אוטונומיה" לקבוע שורה של תנאים בהם חייב לעמוד מוסד, קודם שיקבל מהמל"ג אישור ל  )2(
מפורטים בהמשך ההחלטה, כחלק בלתי  . התנאיםלפתיחת תוכניות לימודים חדשות לתואר שני

 נפרד ממנה.
  

למען  הסר ספק יובהר כי יישום ה"אוטונומיה" מותנה בהגשת בקשה כמפורט להלן וקבלת אישור  )3(
 הות"ת והמל"ג.

  
שנים  3 -תקופה זו של חידוש תהליך ה"אוטונומיה במוסדות להשכלה גבוהה" תהא לזמן מוגבל, ל )4(

  ).2016(עד ספטמבר 
  

עליונה להסמכה, הכרה, ורישוי של המל"ג, תשמש כוועדת היגוי של האוטונומיה, לענין ועדת משנה  )5(
  תהליכי האישור במליאת המל"ג.

  
ועדת משנה עליונה יוקם צוות פנימי של מנהל מל"ג ות"ת לעקוב אחר תהליך האוטונומיה ולדווח ל )6(

  על ההתפתחויות. להסמכה, הכרה ורישוי
  

האוטונומיה תוכניות שנפתחו בה ולערוך  לדגום במהלך תקופת, יתבקש מעת לעתהצוות הפנימי  )7(
 להן בדיקה.

  
מסגרות ארגוניות חדשות (כגון פקולטה, בי"ס) אשר  \ה"אוטונומיה" לא חלה על פתיחת יחידות )8(

  מצריכות קבלת אישור ות"ת מל"ג בנפרד.
  

   ."אוטונומיה" הכוללות במסגרתן הכשרה מעשיתמסגרת הלא תתאפשר פתיחת תכניות ב )9(
  

/ עקרוניים, בין היתר לאור מל"ג בתחומים ונושאים קונקרטיים \ככל שתתקבלנה החלטות ות"ת )10(
  , הן תחולנה גם על תוכניות ה"אוטונומיה".דו"חות הערכת איכות

  
ככל שמוסד מבקש לפתוח תכנית לתואר שני בשפה אחרת (שאינה עברית) המהווה תרגום/ הסבה  )11(

ל ידי המל"ג, יהיה רשאי המוסד לפתוח את התכנית בהתאם של תכנית קיימת בעברית המאושרת ע
למתווה ה"אוטונומיה" ובלבד שקיימת זהות ברמת התכנית, לרבות ברמת התכנים, הסגל, 

 והתשתיות וכד', בין התכנית המבוקשת לבין התכנית המאושרת בעברית ע"י המל"ג.
  

העליונה להסמכה, הכרה ורישוי, ועדת המשנה ידווח לושקיבל אישור "אוטונומיה" מהמל"ג, מוסד  )12(
  .כמה סטודנטים נקלטו בכל אחת מהןו בתום כל שנת לימודים אקדמית אלו תוכניות נפתחו

  
עילות מוצדקות לעשות כן, לשנות, להוסיף, להתנות או אף לבטל  ות, אם מצאורשאיות"ת מל"ג  )13(

מוסד להשכלה גבוהה  במרוצת תקופת הניסוי או בסיומו, בין אם לגביחידוש ה"אוטונומיה", את 
 .ספציפי, ובין בכלל
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תכניות לתואר שני במסגרת האוטונומיה תוך הפרת התנאים לגביהם יתברר כי פתחו מוסדות  )14(
והקריטריונים המפורטים במסמך זה, תשקול ועדת המשנה העליונה להסמכה ורישוי להמליץ 

  כמקובל). למל"ג לבטל להם את אישור ה"אוטונומיה" (תוך מתן זכות ערעור
  

), תערוך ועדת המשנה העליונה להסמכה, הכרה 2016השנים (יוני  3לקראת תום תקופת הניסוי בת  )15(
ורישוי, הערכה כוללת של תהליך ה"אוטונומיה" ומידת הצלחתו במוסדות להשכלה גבוהה. 

המשך שאלת בו המלצותיה בדו"ח ולמל"ג בעקבות הערכה כוללת זו, תתבקש ועדת המשנה להגיש 
  ." במוסדות להשכלה גבוההאוטונומיה"ום תהליך מתן הייש

  
  
  

"אוטונומיה" להלן התנאים בהם חייב לעמוד מוסד להשכלה גבוהה לצורך קבלת אישור מל"ג ל  ג. 
  :לפתיחת תוכניות לימודים חדשות לתואר שני

  
ג הנחיות והחלטות מל"עומד ב ו,תקנון ההתאגדות שלארגוני של המוסד, ובפרט -המבנה המשפטי .1

  ות"ת, בהתאם לחוות דעת הלשכה המשפטית של מל"ג ות"ת.
סטודנטים  70אוטונומיה לא יהא מעבר ל שתיפתח במסגרת ה חדשה מקסימלי של תוכנית גודל  .2

  למחזור.
  

 10למוסד הכרה קבועה והסמכה קבועה להעניק תארים אקדמיים, הוא מצוי במעמד זה לפחות  .3
  תוכניות. 8 -ר ראשון לפחות בתואבעל הסמכה קבועה להעניק  שנים והוא

  
 4תוכניות, כאשר  8 -מחזורי בוגרים, בתוכניות לימודים לתואר שני, ב 3המוסד העמיד לפחות  .4

  מתוכן לפחות הן במסלול עם תיזה.
  

מומחים מחוץ למוסד (מהארץ  2 -המוסד קיבל חוות דעת אקדמית חיובית על התוכניות החדשות מ .5
  י בכיר בתחומים המבוקשים. או מחו"ל) שהם בעלי מעמד אקדמ

  
המוסד מקיים לאורך זמן מערכת עצמית מסודרת ומתועדת לפתיחת תכניות לימודים חדשות,  .6

  מעקב אחר התקדמותן ושיפורן. 
  

פנימית מסודרת ומתועדת להערכת איכות והבטחתה של הלימודים בו, -למוסד מערכת עצמית .7
  מודים ושמירה על רמה אקדמית ראויה. בראשה אדם בכיר, למען שיפור תמידי של איכות הלי

  
למוסד מנגנון ברור ומסודר למעקב אחר תיקון הליקויים והכשלים שנמצאו בעקבות הערכת  .8

  האיכות הפנימית והחיצונית של המל"ג. 
  

במוסדות מתוקצבים, תוכניות ה"אוטונומיה" יהיו רק כאלה שאושרו למוסד ע"י ות"ת מל"ג  .9
 . 2תיתבמסגרת תוכנית החומש הרב שנ

  
 שאינן כלולות ת לתואר שניובמקרים חריגים, יוכל מוסד להגיש לות"ת מל"ג בקשה לפתיחת תוכני .10

 , וזאת בהתאם לנהלים שייקבעו בעניין.חומשבתכנית ה
  

התוכניות שתיפתחנה ב"אוטונומיה" תהיינה מאוזנות בהפעלה מלאה ולא תגרומנה לגרעון תקציבי  .11
  .של המוסד

  
ות"ת מל"ג לענין תנאי העסקת סגל בתוכניות שתיפתחנה באוטונומיה,  המוסד יעמוד בהנחיות .12

  בנושא זה.התחייבות ויעביר למל"ג 
 

                                            
  תשע"ו.–תוכנית החומש הנוכחית המאושרת של ות"ת מל"ג היא לשנים: תשע"א  2

 


