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 מידע .1

 

 עדכון בעניין הרכבי ועדות אלון 1.4 

 סיכום

תוגברו  וועדות אלון בתחום מדעי  , 30.11.2014ות"ת רשמה לפניה כי בהתאם להחלטתה מיום 

 הרוח ובתחום מדעי החברה, כדלקמן:

המחלקה להיסטוריה, האוניברסיטה מלוועדה למדעי הרוח צורף  פרופ' מוסטפא כבהא,  -
 הפתוחה.
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הפקולטה למשפטים, מצורף  פרופ' דוד אנוך, ניהול ומשפטים, לוועדה למדעי החברה  -
 האקדמיה הצעירה.האוניברסיטה העברית בירושלים, חבר 

 

 

  להלן הרכבי הוועדות המאושרות:

 . הוועדה למלגות אלון בתחום מדעי הרוח1

  
 הערות תחום מוסד חבר הוועדה

 היה יו"ר ועדת אלון מקרא האוניברסיטה העברית פרופ' יאיר זקוביץ'
   פולקלור אוניברסיטת בן גוריון פרופ תמר אלכסנדר

היסטוריה של העם  אילן אוניברסיטת בר פרופ' אלה בלפר
 היהודי

 חברת מל"ג

המרכז הבינתחומי  פרופ' יואב גלבר 
הרצליה (בעבר 

 מאוניברסיטת חיפה)

   חקר הציונות

   ספרות עברית אוניברסיטת תל אביב  פרופ' דן לאור 

  היסטוריה האוניברסיטה הפתוחה פרופ' מוסטפא כבהא

  

******* 

 מדעי החברה, ניהול ומשפטים. הוועדה למלגות אלון בתחום 2

  

 הערות תחום מוסד חבר הוועדה
היה יו"ר ועדת  סוציולוגיה אוניברסיטת תל אביב פרופ' יוסי שביט

 אלון
   פסיכולוגיה אוניברסיטת בר אילן שיף-פרופ' רחל לוי

   עבודה סוציאלית אוניברסיטת בן גוריון  נבו-פרופ' ורד סלונים
מדעי הפקולטה ל אוניברסיטת חיפה פרופ' פייסל עזאיזה

 והבריאותרווחה ה
 סגן יו"ר ות"ת

מדע המדינה ומדיניות  האוניברסיטה העברית פרופ' מיכאל שלו
 ציבורית

  

  משפטים האוניברסיטה העברית פרופ' דוד אנוך
  

******** 
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 3656מסמך מס'  –האקדמייםחידוש פעילות פורום מקצועות הבריאות  .2

 החלטה: – 11תשע"ה/

תפקודו מחליטה  את שהוגש לות"ת ועל מנת לייעל את פעילות הפורום ולשפר 3656לאור האמור במסמך 
 כדלקמן:ובהרכב מצומצם   האקדמיים פורום מקצועות הבריאות ות"ת  לחדש את פעילות

 

 הרכב הוועדה:
 

:  פרופ' יוסי מקורי, (לשעבר דיקן בי"ס לרפואה באוניברסיטת תל אביב ומנהל מחלקה   יו"ר הפורום
 קלינית בבי"ח מאיר בכפר סבא). -פנימית ומנהל המעבדה לאלרגיה ואימונולוגיה

 
 : מנכ"ל ות"ת/מל"ג, סמנכ"ל תכנון ומדיניות ות"ת. לשיקול דעת המל"גמטעם ות"ת/מל"ג החברים:

 עדה.והאם להוסיף חבר מל"ג לו
 : מנכ"ל משרד הבריאות, סמנכ"ל תכנון כלכלי משרד הבריאות. מטעם משרד הבריאות

 : נציג אגף תקציבים באוצר.משקיף
בהתאם לנושאי הדיון יוזמנו הנציגים המקצועיים בות"ת/מל"ג, משרד הבריאות, ונציגי 

 פות החולים וכד'.השטח הרלבנטיים, הן מהאקדמיה והן מבתי החולים/קו
 

 

 פעילות הפורום:

הפורום ייפגש לפחות פעם ברבעון, ידון בסוגיות העומדות על הפרק לפי סדר יום שייקבע על ידי יושב 
 הראש ויגבש את המלצותיו. 

 
הפורום יגיש המלצותיו לדיון והחלטה במליאת ות"ת/מל"ג והנהלת משרד הבריאות, ומנכ"לי הגופים 

 ידווחו לפורום על ההתייחסות להמלצות ועל יישומן. 
 

 על ידי הצוות המקצועי של אגף התכנון בות"ת.  תרוכזפעילות הפורום 
 

ונה ביישום החלטות קודמות יודגש כי מלבד התיאום השוטף הנדרש, הפורום יטפל בראש ובראש
משרדי. דוגמא לנושאים מרכזיים שעל -ובסוגיות רוחביות שעומדות על הפרק הדורשות שיתוף פעולה בין

 הפרק:
 

מערך התשלומים עבור  – הרפואיים למוסדות האקדמיה בין היחסים מערכת של כספיים היבטים •
לענין פיזיותרפיה כבר החלה ההתנסות המעשית שבמסגרת מקצועות הבריאות האקדמיים (ועדה 

 פעילותה); 
 

מס' הסטודנטים  -תכנון כ"א במקצועות הבריאות -המעשית ההתנסות של תכנוניים היבטים •
ברפואה ובמקצועות הבריאות האקדמיים, סנכרון בין מס' הסטודנטים במקצועות הבריאות לבין 

מוסדות שאינם מתוקצבים מקומות ההתנסות, תכנון הכשרת סטודנטים במקצועות הבריאות ע"י 
 ועוד;

 

בהתאם לתקנות הסדרת העיסוק  -התואר במסגרת קלינית התנסות של אקדמיים היבטים •
, ובהתייחס למדיניות המל"ג לממשק אקדמיה 2009-במקצועות הבריאות (הכשרה מעשית), תש"ע

מהיל פרופסיה לרבות שאלת מיקום ההכשרה הקלינית במסגרת התואר, משך ההכשרה הקלינית, ת
ההכשרה הקלינית (למשל נושא החשיפה לרפואה האמבולטורית), הגדרת אחריות על מקומות 

 התנסות ראויים וכד'.  
* * * * * 

 התקיימה הצבעה
 6 -בעד 

 אין מתנגדים ואין נמנעים
 ההחלטה התקבלה פה אחד
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דוקטורט בתחומים מוגדרים במוסדות להשכלה גבוהה שאין  הגשה ופתיחת תוכניות .3

 3657מסמך  – להם אישור להעניק דוקטורט באופן עצמאי

 

 החלטה – 12תשע"ה/

באפשרות להגשה ופתיחת תכניות לתואר שלישי  17.12.2014ות"ת דנה בישיבתה שהתקיימה ביום 
בתחומים מוגדרים במוסדות להשכלה גבוהה להם אין אישור להעניק דוקטורט באופן  1(דוקטורט)

להוציא קול קורא להגשת המל"ג בה אישרה  22.7.2014עצמאי, וזאת בהמשך להחלטת המל"ג מיום 
בקשות להקמת מאגדים לתוכניות דוקטורט מובנה, כתכנית פיילוט שמטרתה בין היתר, בחינת 

עודכנה למצער כי לא הוגשה אף תכנית העומדת בכל היעדים  ות"ת הקריטריונים הנדרשים לצורך כך. ה

  .שנקבעו כתנאי ליישום הקול הקורא
 

הדיונים שערכה בנושא בשנתיים האחרונות, עמדת ות"ת בהמשך למידע שהובא בפניה במסגרת  .1
ימים (למעט מקצועות מסוככלל אין צורך לאומי בהגדלת מספר הסטודנטים לדוקטורט כי היתה 

הפחיתה ות"ת את משקל רכיב בין היתר, לאור זאת,  כגון מקצועות הבריאות וההנדסה).

ולנוכח  ומסיבות נוספות ,זומסיבה . במסגרת מודל התקצוב החדש מחציתכבהדוקטורנטים 
המשאבים המוגבלים העומדים לצורך תקצוב תשתיות המחקר, לרבות לצורך הכשרת תלמידי 
דוקטורט, על פי מדיניות ות"ת, רק מוסדות המתוקצבים למחקר (אוניברסיטאות מחקר) 

האמור, מתוקצבים בגין לימודי דוקטורט ואין מקום לתקצב מוסדות נוספים בגין  נושא זה. נוכח 
מוסד שיבקש לפתוח תכנית ללימודי דוקטורט, יידרש להוכיח איתנות פיננסית ויכולת לקיים תכנית 

 זו לאורך זמן ברמה אקדמית נאותה וללא תמיכה תקציבית מות"ת. 

כמו כן, על מנת להבטיח שמירה על איכות תארי הדוקטורט הקיימים, יש להבטיח אי פגיעה בתכניות  .2
תייחס לחברי סגל, תשתיות מוגבלות, מסה קריטית של סטודנטים ברמה הקיימות, לרבות בה

אקדמי  -נאותה ועוד. על כן מוסדות שיבקשו לפתוח תוכניות לדוקטורט, ייבדקו גם במישור התכנוני
 על מנת לוודא אי פגיעה בתוכניות דוקטורט קיימות כאמור. 

 

בהם לא ניתן לקיים לימודי  מיםהמל"ג, לבחון האם קיימים תחומים מסוימ ות"ת מבקשת  .3
 דוקטורט במוסדות שאינם אוניברסיטאות מחקר. 

 
יובהר כי ות"ת רשאית לשקול שיקולים נוספים לגבי פתיחת תכניות דוקטורט במוסדות מתוקצבים,  .  4

 לרבות שיקולי תכנון כמקובל.

.    לפיכך סבורה ות"ת כי ככל שמדובר על תכניות שאינן דורשות תקצוב ואשר פתיחתן לא תפגע 5
באיתנות המוסד ולא תפגע בתכניות דוקטורט במוסדות אחרים ואשר עומדות בתנאים כאמור לעיל, 
אין מניעה שמל"ג תבחן את האפשרות לאפשר למוסדות להשכלה גבוהה להם אין אישור להעניק 

באחד לפתיחת תכניות לדוקטורט בתחומים  מוגדרים ט באופן עצמאי, להגיש בקשות דוקטור
המסלולים הבאים, כפי שהומלצו ע"י ועדת המשנה של המל"ג לפיתוח ומדיניות אקדמית (בישיבתה 

 :2)9.12.14ביום 

לאפשר הגשת בקשות לדוקטורט מובנה על פי תנאי הקול הקורא לתוכנית המאגדים לדוקטורט  .א
 התחייבות מראש לתקצוב ייעודי. ללאוהופץ למוסדות), אך  22.7.14שאושר במל"ג ב (כפי 

 

לאפשר למוסדות להם יש כיום אישור להעניק דוקטורט (אוניברסיטאות המחקר), להגיש  .א
בקשה לדוקטורט בתחומים יחודיים בהם שיתוף פעולה מובנה עם מוסדות אחרים להשכלה 

). יתכן ובעתיד יהיה מקום לדון באפשרויות לדוקטורט .Ph.Dכיום מוענקים בארץ תארים מחקריים לתואר שלישי (בעיקר  1
 אין המדובר בשינוי אופי הדוקטורט בישראל מקצועי, שאינו מחקרי, אך בשלב זה

 לעיל, מובהר כי בהתאם לעמדת ות"ת, קיימת עדיפות למסלולים המציעים שת"פ בין המוסדות. 2-ו 1לאור האמור בסעיפים  2

                                                

           F.A



  נוסח 
 מאושר
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יוחדת בנושאים (למשל, בתחומי עיצוב ויצירה) ובכפוף גבוהה הכרחי, מאחר ולהם התמחות מ
 . 3לתנאים שתקבע המל"ג

 

לאפשר למוסדות שיעמדו בתנאי סף להגיש הצעות לפתיחת תכניות עצמאיות לדוקטורט  .ב
בתחומים מוגדרים. הצעות אלה ייבדקו על פי קריטריונים ותנאי סף ברמת המוסד והתחום 

 להחלטה זו.  6כפי שיפורטו בסעיף 

 
 ג לעיל), יכללו:5תנאי הסף לבחינת הצעות לפתיחת תכניות עצמאיות לדוקטורט (כאמור בסעיף  . 6

קבלת אישור המל"ג לאוטונומיה לקיום לימודים לתואר שני (בהתאם להחלטת מל"ג בנדון  .א
 ).10.9.13מיום 

 
חבר בתחום המבוקש לדוקטורט -למינוי עצמאי של דרגות פרופסור קבלת אישור המל"ג .ב

 ).19.4.2005(בהתאם להחלטת מל"ג בנדון מיום 
 
 תנאי סף נוספים המפורטים בנספח להחלטה זו, המהווה חלק בלתי נפרד ממנה. .ג
 

עי לעיל, לפי בדיקת הצוות המקצו 6תנאי הסף כפי שפורטו בסעיף  בכלרק בקשות ממוסדות שיעמדו  . 7
 של מינהל מל"ג וות"ת, ייבדקו וייבחנו בהתאם לקריטריונים שייקבעו על ידי ועדה בינלאומית.  

 
 לעיל, יפורסמו בהמשך. 5. לוחות הזמנים להגשת הצעות על פי המתווים המפורטים בסעיף 8

 
 תוצאות הצבעה:

 5 -בעד 
 1 -נמנע 

 אין מתנגדים
 

 
 
 תכניות דוקטורט באוניברסיטאות המחקר .4

בהמשך לדיון הקודם בות"ת ביקשה ות"ת לקיים לדיון מעמיק בנושא תוכניות הדוקטורט באוניברסיטאות 

 המחקר ובפרט בתחומי מדעי הרוח והחברה  לאור זאת מחליטה ות"ת כדלהלן:

 החלטה: – 13תשע"ה/
לאור הנתונים שהובאו בפני ות"ת בהתייחס לרמת לימודי הדוקטורט בארץ, ובהמשך להחלטותיה בעניין 

דוקטורט מובנה במסגרת מאגדים, מבקשת ות"ת לקיים דיון נוסף בנושא דוקטורט באוניברסיטאות 

 המחקר ובפרט בתחומי מדעי הרוח והחברה, באחת מישיבותיה הקרובות.  

 תוצאות הצבעה:
 6 -בעד 

 אין מתנגדים ואין נמנעים
 ההחלטה התקבלה פה אחד

 

 

 

 בשלב זה, ממליצה הוועדה למל"ג לאשר באופן עקרוני את אפשרות זו, ובהמשך לקבוע קריטריונים ותנאים ברורים ליישומה.3
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  נוסח 
 מאושר
 

 

 פיתוח פיזי (ללא השתתפות ות"ת) .5

 אביב להקים אודיטוריום ע"ש רעיה ויוסף יגלום-בקשת אוניברסיטת תל 15.

 

 החלטה: – 14תשע"ה/

אביב להקים אודיטוריום ע"ש יגלום בקמפוס האוניברסיטה, -ות"ת מחליטה לאשר לאוניברסיטת תל

 בהתאם לנתונים שהוצגו על ידי האוניברסיטה ובכפוף להתניות דלהלן: 

 מ"ר.  183מ"ר ברוטו, מתוך כך שטח האודיטוריום נטו  362האישור לבנייה בשטח של  .1

ידי -. הבנייה תמומן באופן מלא על₪מיליון  7.6-ת בכאומדן העלות הכוללת של הפרויקט נאמד .2

 תרומות משפחת יגלום ותרומות נוספות שיועדו לכך בהתאם להחלטת נשיא האוניברסיטה.

 210-האוניברסיטה מצהירה כי תממן את ההוצאות השנתיות לתפעול ואחזקת הבניין הנאמדות בכ .3

 מתקציבה השוטף. ₪אלף 

* * * * * 
 התקיימה הצבעה

 6 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
 

 

 גוריון להקים את מרכז מנדל למנהיגות חברתית ע"ש מנדל-בקשת אוניברסיטת בן  5.2

 החלטה: – 15תשע"ה/

גוריון להקים את מרכז מנדל למנהיגות חברתית ע"ש -ות"ת מחליטה לאשר את בקשת אוניברסיטת בן
 מנדל, בקמפוס האוניברסיטה, בכפוף להתניות הבאות:  

 
 מ"ר נטו מיועד לתפקודים אקדמיים.   1,725מ"ר ברוטו, מתוך כך  3,280אישור לבנייה בשטח של  .1

 
ידי תרומת -, ותמומן באופן מלא על₪מיליון  35-נאמדת בכהעלות הכוללת של הפרויקט אומדן  .2

 מנדל.
 

ות"ת הינו בכפוף להצהרת האוניברסיטה לממן את מלוא ההוצאות השנתיות לתפעול אישור  .3
 מתקציבה השוטף. ₪מיליון  1.2-ואחזקת הבניין שנאמדות בכ

 
* * * * * 

 התקיימה הצבעה
 6 -בעד 

 אין מתנגדים ואין נמנעים
 בלה פה אחדההחלטה התק
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  נוסח 
 מאושר
 

 
 

 3660מסמך מס'  – מתן הכרה שאיננה מוגבלת בזמן לקריה האקדמית אונו .6

 

 החלטה: – 16תשע"ה/

דנה ות"ת במתן הכרה שאיננה מוגבלת בזמן לקריה האקדמית אונו והחליטה  17.12.14בישיבתה ביום 

בזמן, המוסד ימציא אישור רשות להמליץ למל"ג להעניק לקריה האקדמית אונו הכרה שאיננה מוגבלת 

 התאגידים לתקנון המתוקן בהקדם האפשרי.

* * * * * 

 התקיימה הצבעה
 6 -בעד 

 אין מתנגדים ואין נמנעים
 ההחלטה התקבלה פה אחד

 

 

 

 3661מסמך מס'  – מתן הכרה שאיננה מוגבלת בזמן למכללה האקדמית ספיר .7

 

 החלטה: – 17תשע"ה/

ולאור עדכונים שהתקבלו מהמוסד, דנה ות"ת בישיבתה ביום  30.11.14 -בהמשך להחלטת ות"ת מה

מתן הכרה שאיננה מוגבלת בזמן למכללה האקדמית ספיר והיא מחליטה להמליץ  בנושא 17.12.2014

 למל"ג: 

 להעניק למכללה האקדמית ספיר הכרה שאיננה מוגבלת בזמן. .1

להעניק תואר בתוכניות הלימודים  להעניק למכללה האקדמית ספיר הסמכה שאיננה מוגבלת בזמן .2

 כמפורט:

 ) במינהל ומדיניות ציבוריתM.Aמוסמך (

 ) בניהול המשאב האנושיB.Aבוגר (

 ) בשיווק טכנולוגיB.Aבוגר (

 ) בעבודה סוציאליתB.S.Wבוגר (

 ) באמנויות הקול והמסך.B.F.Aבוגר (

מתוקן על ידי חבר הנאמנים תנאי לכניסת ההכרה וההסמכות הקבועות לתוקף הינו אישור התקנון ה .3

 של המוסד.

 המוסד ימציא אישור מאת רשם העמותות לתקנון המתוקן בהקדם האפשרי.  .4

חברים, מחליטה ות"ת כי בשלב זה אין מקום  15-באשר  לבקשת המכללה להגדלת הועד המנהל שלה ל .5

מבנה הניהולי של לחריגה מהנחיותיה.  עם זאת, הנושא יידון באופן רוחבי במסגרת הוועדה להסדרת ה

 המוסדות להשכלה גבוהה הפועלת בימים אלה.

* * * * * 
 התקיימה הצבעה

 6 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
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 מאושר
 

 

השתתפות ות"ת בגין העלות התוספתית הנובעת מיישום הארכת המלגה לדוקטורנטיות  .8
 .3662מס' מסמך  –בחופשת לידה, במלגות המחולקות ע"י ות"ת 

 

 

 החלטה: – 18תשע"ה/

לכללי זכויות הסטודנט (התאמות  11לממן את העלות התוספתית הנובעת מיישום סעיף ות"ת מחליטה 

, בגין 2012 –עקב טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשומרת או אומנה), תשע"ב 

וקטורט) בתקופת חופשת הלידה תשלום המלגה למלגאיות לתארים מתקדמים (דוקטורט, בתר ד

  שבועות ובהתאם לכללי ותקנוני תוכניות המלגות השונות.  14והארכת המלגה לתקופה של עד 

* * * * * 
 התקיימה הצבעה

 6 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים

 ההחלטה התקבלה פה אחד
 

 

 

 

בקשת המכללה האקדמית עמק יזרעאל לקבל אישור פרסום והרשמה לתוכנית  .9
המלצת הוועדה  -) במינהל מערכות בריאות .M.Aה (זהלימודים לתואר שני ללא ת

 .3664מסמך מס'  – הבודקת
 

 החלטה: – 19תשע"ה/

דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית עמק יזרעאל לקבל אישור פרסום  17.12.14בישיבתה ביום  .1
 .והרשמה לתוכנית הלימודים לתואר שני ללא תזה במינהל מערכות בריאות

 
לאור חוות הדעת של אגף שכר ואגף התקציבים כי אין מניעה לפתוח את תוכנית הלימודים  .2

לתואר שני ללא תזה במנהל מערכות בריאות החל מסמסטר ב' של שנה"ל תשע"ה, ממליצה ות"ת 
 למל"ג לאשר את הבקשה.

* * * * * 
 התקיימה הצבעה

 6 -בעד 
 אין מתנגדים ואין נמנעים
 דההחלטה התקבלה פה אח

 

 סגן יו"ר ות"ת נעל את הישיבה.

 

 אסתי יעקברשמה: 
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