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 56) 565עשרה מס'  (-ישיבת המועצה להשכלה גבוהה השתיםהחלטות מ
 )5.20112.22(  ותשע"  בטבת  י'שהתקיימה בירושלים ביום 

 ה ח ל ט ו ת
 

בתכנית לתואר ראשון  האקדמי כרמל: הארכה "טכנית" של ההסמכה הזמנית של המרכז החלטה 1366/12

 במשפטים

) החליטה המועצה להשכלה גבוהה להאריך "טכנית" את 22.12.2015בישיבתה ביום י' בטבת תשע"ו (

מנת , וזאת על 29.2.2016ההסמכה של המרכז האקדמי כרמל להעניק תואר ראשון במשפטים עד ליום 

 .לאור דו"ח ועדת הבדיקה בתוכניתהדיונים בעניין הארכת ההסמכה לאפשר את סיום 

למען הסר ספק ונוכח הדו"ח שהועבר למוסד, עד להשלמת הדיון בנושא ובכפוף לתוצאותיו, לא 

 חדשים במשפטים לשנת הלימודים תשע"ז. סטודנטים יתאפשר למרכז האקדמי כרמל לרשום 

 

 ראודה: הארכה "טכנית" של ההכרה במכללה האקדמית להנדסה אורט בהחלטה 1367/12

) החליטה המועצה להשכלה גבוהה להאריך "טכנית" 22.12.2015בישיבתה ביום י' בטבת תשע"ו ( .1

את ההכרה במכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה לתקופה של חודשיים, דהיינו עד פברואר 

 , וזאת על מנת לאפשר את סיום הבדיקות הנערכות על ידי אגפי ות"ת בנושא.2016
יוגש לןןת"ת ולמל"ג מסמך מפורט בדבר הסוגיות הקונקרטיות הטעונות לקראת המועד הנ"ל  .2

 הסדרה לטובת הענקת הכרה קבועה למוסד.

 

: בקשה למינוי חבר סגל אקדמי בכיר ממוסד להשכלה גבוהה כנציג מל"ג במועצת הספריה החלטה 1368/12

 הלאומית

הספריה הלאומית תהיה כי מועצת  10קובע בסעיף  2008–חוק הספריה הלאומית, התשס"ח א. 

איש סגל בכיר במוסד להשכלה גבוהה שאינו האוניברסיטה העברית חברים, ביניהם " 14בת 

 ) ].6(א) ( 10" [סעיף בירושלים, בעל מומחיות במדעי הרוח, שתמנה המועצה להשכלה גבוהה

מינוי לחוק זה, תקופת כהונתו של חבר מועצה תהיה ארבע שנים. חידוש ה 13בהתאם לסעיף  ב. 

 של חבר מועצה מכהן מוגבל לשתי תקופות כהונה רצופות בלבד.

) לחוק, פנה מזכיר חברת הספריה הלאומית אל המועצה 6(א) ( 10בהתאם לסעיף סעיף  ג. 

איש סגל בכיר להשכלה גבוהה, בבקשה כי תמנה חבר חדש למועצת הספריה הלאומית שהוא "

  ".רית בירושלים, בעל מומחיות במדעי הרוחבמוסד להשכלה גבוהה שאינו האוניברסיטה העב

, דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא לאחר שהובאו 22.12.2015בישיבתה שהתקיימה ביום  ד. 

בפניה המלצות למועמדים, שגיבש הצוות הקבוע של מל"ג המטפל בצורה שוטפת בבקשות 

שימת מועמדים להמלצת המל"ג על מינוי מועמדים לגופים חיצוניים, אשר התבססו על ר

חיים של -מל"ג, בחינת קורות-שהעבירה וועדת ההיגוי העליונה למדעי הרוח של ות"ת

 המועמדים, והתאמתם למינוי.

את פרופ' שמואל פיינר,  לאחר בחינת מכלול הנתונים, החליטה המועצה להשכלה גבוהה למנות ה. 

ה למדעי היהדות של המנין מהמחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו בפקולט-פרופסור מן

 .למועצת הספריה הלאומית אוניברסיטת בר אילן
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בדבר הנגשת ההשכלה  18.11.2014והחלטת מל"ג מיום  5.11.2014: החלטת ות"ת מיום החלטה 1369/12

הגבוהה למגזר הערבי בצפון (פרסום קול קורא להגשת הצעות להפעלת מסגרת אקדמית מתוקצבת 

 ביישוב ערבי בצפון)

ולדיווחים קודמים  18.11.2014-וה 5.11.2014-להחלטות ות"ת ומל"ג מישיבותיה בתאריכים הבהמשך 

שעסקו בצורך בהקמת מסגרת אקדמית בישוב ערבי בצפון, ולאחר שהובאו בפני מל"ג וות"ת כלל 

 25.11.2015ההתכתבויות הרלוונטיות, מאמצת המועצה להשכלה גבוהה את המלצת הוות"ת מיום 

 כלהלן:ומחליטה 

לא הצליחו להתקדם ולגבש מתווה מוסכם בהתאם  והמוסד בנצרתהואיל ואוניברסיטת חיפה  .1

להנחיות והחלטות ות"ת, הן במישורים האקדמיים והן בסוגיות המינהליות וזאת במשך זמן 

ממושך בהרבה מלוחות הזמנים שהוגדרו, והואיל וההצעות החלקיות שהועברו, לא עלו בקנה 

לא תתאפשר פתיחת הקמפוס  –העקרונות ובפרט בכל הנוגע לתחומי הלימוד  אחד עם מסמך

 בנצרת באחריות אקדמית של אוניברסיטת חיפה כאמור בהחלטות ות"ת ומל"ג בנושא.

על מנת ליישם את ההחלטה העקרונית של ות"ת ומל"ג, בדבר מתן מענה לצורך הגובר של  .2

הה בצפון, והצורך בקמפוס אקדמי בישוב החברה הערבית, לביקושים הגדלים להשכלה גבו

ערבי בצפון, ולאור מדיניות ות"ת, לפיה ככלל, אין מקום לפתיחת מוסדות מתוקצבים חדשים 

להשכלה גבוהה (לרבות הפיכת מוסד שאינו מתוקצב למתוקצב) ולצרכים הלאומיים בנושא, 

 :מאושרת היציאה בקול הקורא המצ"ב להחלטה בהתבסס על העקרונות הבאים

המסגרת האקדמית תפעל בישוב ערבי במחוז הצפון ותיתן מענה לצורך הגובר של  א.

ות לימוד עם תוכניהחברה הערבית באזור ללימודים אקדמיים ובמסגרתה תתקיימנה 

 אופק תעסוקתי לבוגרים.

הקול הקורא יפנה למוסדות להשכלה גבוהה המוכרים ע"י מל"ג, המתוקצבים ע"י  ב.

 לא תתאפשר פתיחה של מוסד מתוקצב חדש לטובת הנושא. המדינה, ובכל מקרה

בצפון וכן הצגת  בישוב ערבי תינתן עדיפות להתבססות על תשתיות מתוקצבות קיימות ג.

 משאבים קיימים עבור פעילות זו לאורך זמן.

החלופות למסגרת האקדמית הן כדלקמן: פתיחת קמפוס נוסף של מוסד להשכלה  ד.

למען הסר ספק הכוונה בהקשר זה היא   ומתוקצב ע"י ות"ת,גבוהה המוכר ע"י מל"ג 

לקמפוס נוסף של המוסד אשר איננו אמור להיות מתוכנן מלכתחילה להפוך בעתיד 

או הפיכת מכללה להוראה הפועלת ביישוב ערבי בצפון והמתוקצבת   למוסד עצמאי.

 ע"י משרד החינוך למכללה אקדמית כללית המתוקצבת ע"י ות"ת.

ההגשה המוסד יציג את עמידתו בהנחיות מל"ג/ות"ת, לרבות התייחסות בשלב  ה.

 לזכייהמשפטיות, זכויות בקרקע, איתנות פיננסית וכו'. כתנאי -להנחיות התאגידיות

 על המוסד יהיה להוכיח עמידה מלאה בהנחיות מל"ג/ות"ת.

הצוות המקצועי יעדכן את ות"ת ומל"ג בהתקדמות התהליך ויביא את הבקשות  ו.

שתוגשנה לאישור ות"ת ומל"ג, בכפוף להעמדת משאבים ראויים מהגורמים 

 הרלוונטיים.

 הקול הקורא מצורף להחלטה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה.

 

בקולנוע אשר  ).B.Ed.F.A( ": מתן הסמכה לתוכנית הלימודים לתואר ראשון "בוגר בהוראההחלטה 1370/12

 מתקיימת במכללה האקדמית לחינוך בית ברל

) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה 22.12.2015בישיבתה ביום י' בטבת תשע"ו (

 התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות והחליטה כלהלן:

המועצה מודה לצוות הסוקרים פרופ' ניצן בן שאול ופרופ' ענר פרמינגר, על עבודתם ועל חוות  .1

 דעתם.
לה מצת המועצה את המלצת הסוקרים ומחליטה להעניק למכלעל בסיס החומר שהוגש, מא .2

בקולנוע   .B.Ed.F.Aלהעניק תואר ראשון "בוגר בהוראה"  האקדמית לחינוך בית ברל הסמכה

 גילאי.-למסלול הרב
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הנדסה.  -) לשנקר 2017: מתן הסמכה זמנית (שלישית) לתקופה של שנתיים (עד דצמבר החלטה 1371/12

 תחומית-) באמנות רב.B.F.Aלהעניק תואר ראשון (עיצוב. אמנות. 

) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה 22.12.2015בישיבתה ביום י' בטבת תשע"ו (

 התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות והחליטה כלהלן:

 להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו. .1

) .B.F.Aעיצוב. אמנות." את ההסמכה להעניק תואר ראשון (הנדסה.  –להאריך ל"שנקר  .2

 .2017תחומית בשנתיים נוספות עד דצמבר -באמנות רב

, שיתופי הפעולה הרב תחומי-הרב הפורוםבין היתר, איוש  ,יבדקו ,לקראת שלב ההסמכה .3

 מחלקתיים, איכות סגל ההוראה הזוטר בנושאים האמנותיים והאקדמיים, לימודי התיאוריה,

וכן ההנחיות  , התפלגות ציונים של הלומדיםתתוכניפרופיל הסטודנטים המתקבלים ל

 תהליך, ההתמודדות ובדרכי הנושאים בבחירת הסטודנטים הנחיית אופןהאישיות ובכלל זה: 

 תקופת במהלך ופריסתן, הפרויקט מנחי עם הפגישות מספר, והצגתם השונים התוצרים יצירת

 .הגמר בתערוכת הסיום פרויקט הגשת לקראת קבלושהת המשובים וכן, ההנחייה

 הגבלת" בנושא 22.7.2014 ביום שהתקבלה ג"המל להחלטת כפופה תהיה ההסמכה הארכת .4

 ".גבוהה להשכלה מוסד של הזמניות ההסמכות מספר

 

) למכללת אורנים להעניק תואר 2019: הסמכה זמנית לתקופה של ארבע שנים (עד דצמבר החלטה 1372/12

 ) בהוראת מתמטיקה ומדעים לביה"ס היסודי.M.Ed( שני

) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה 22.12.2015בישיבתה ביום י' בטבת תשע"ו (

 התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות והחליטה כלהלן:

 שהגישה. ח"דולהודות לוועדה בראשותה של פרופ' רוחמה אבן על עבודתה ועל ה .1
) בהוראת .M.Edלהסמיך לתקופה של ארבע שנים את מכללת אורנים להעניק תואר שני ( .2

 המתמטיקה והמדעים לביה"ס היסודי.
על המכללה להקפיד כי חברי סגל שקיבלו את התואר השלישי לפני מספר שנים ושאינם פעילים  .3

חברי סגל שקיבלו  מחקרית, לא ילמדו קורסים ולא ינחו סטודנטים ללא חבר סגל נוסף. בנוסף,

לאחרונה את התואר השלישי ואין להם ניסיון מחקרי מעבר לכך, לא יוכלו להנחות סטודנטים 

 ללא חבר סגל נוסף.
התפתחות שיכלול, בין היתר, פירוט על עבודת הגמר  ח"דובסוף שנה"ל תשע"ז תעביר המכללה  .4

ההתקדמות  ח"דושופטים. להנדרשת: מי הנחה את העבודות, כיצד התבצעה ההנחיה, מי היו ה

 יצורפו גם דוגמאות לעבודות גמר, כולל המחוונים.
 ות הלימודים החל משנת תשע"ו.תוכנידו"ח ההתקדמות שיוגש בסוף שנה"ל תשע"ז יכלול את  .5
התפתחות ודוגמאות לעבודות גמר יישומיות  ח"דושנים תעביר המכללה  4לקראת תום  .6

 ולעבודות גמר יישומיות מורחבות.
 הוועדה בראשותה של פרופ' רוחמה אבן תמשיך ללוות את המכללה לקראת ההסמכה הקבועה. .7
בנושא "הגבלת  22.7.2014הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  .8

 השכלה גבוהה".מספר ההסמכות הזמניות של מוסד ל
 החרגה לעניין הבהרה 12.1.2016 ביום הבאה לישיבתה עד המשנה לוועדת תעביר המכללה .9

 ).  ההתקדמות ח"דוב 17' עמ( לתואר הסיום מדרישות

 

אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים לקיים תוכנית לימודים  -: הארכת אישור ההפעלה לבצלאל החלטה 1373/12

 ) באמנות במסגרת המח"ר.B.F.Aלתואר ראשון (

) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה 22.12.2015בישיבתה ביום י' בטבת תשע"ו (

 התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות והחליטה כלהלן:

להודות לסוקרים פרופ' אבישי אייל ופרופ' חיים פינקלשטיין על עבודתם ועל חוות הדעת  .1

 שהגישו.
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ך לבצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים את האישור לקיים תוכנית לימודים להארי .2

 .2017) באמנות במסגרת המח"ר (לנשים) בשנתיים נוספות, עד דצמבר .B.F.Aלתואר ראשון (

 אקדמית וועדה בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים צריכה לפעול להקמת ועדת היגוי או .3

 ליווי ומעקב אחר התוכנית.לשם  לתוכנית מלווה

 לקראת מתן האישור הסופי, ייבדקו כלל הנושאים שעלו בחוות דעת הסוקרים (מיום .4

ת וייחודה (לאור תוכנית, הגדרת מטרות התוכני) וביניהם: שילוב מרצים בכירים ב15.11.2015

 וחפית תתוכניהאתגרים הקיימים בהוראת התחום בחברה החרדית), סילבוסים לכל קורס, 

 לספרייה במח"ר, וכן תערוכת סוף שנה ד'. מנומקת

לקראת פתיחת שנת הלימודים תשע"ז, בצלאל תתבקש להגיש דו"ח התקדמות מפורט אודות  .5

 ת שיועבר לעיון הסוקרים.תוכניה

 

חיפה  -: אישור הרכב הוועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל החלטה 1374/12

) בהוראת העברית כשפה שנייה, מסלול יסודי ועל יסודי .B.Edת לימודים לתואר ראשון (לפתוח תוכני

 י')-(ג'

 לבחינת הוועדה בהרכב גבוהה להשכלה המועצה )  דנה22.12.2015בישיבתה ביום י' בטבת תשע"ו (

 ראשון לתואר לימודים תתוכני לפתוח חיפה -בישראל לחינוך הערבית האקדמית המכללה בקשת

)B.Ed. (גילאי-רב מסלול, שניה כשפה העברית בהוראת חוגי-חד )כלהלן, לאשרו מחליטה והיא') י-'ג: 

 יו"ר -  אילן-בר באוניברסיטת שמיות ושפות לבלשנות מהחוג) אמריטה( פרוכטמן מיה' פרופ •
 אורנים מכללת - אור פני' פרופ •

  העברית באוניברסיטה וספרויותיהם היהודים ללשונות מהמרכז פסברג סטיב' פרופ •
 

) למרכז הבינתחומי בהרצליה 2018: מתן הסמכה זמנית לתקופה של שלוש שנים (עד דצמבר החלטה 1375/12

 ) במסלול המחקרי בפסיכולוגיה חברתית.M.Aלהעניק תואר שני (

) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה 22.12.2015בישיבתה ביום י' בטבת תשע"ו (

תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה -תחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רבה

 כלהלן:

 להודות לוועדה המקצועית בראשותה של פרופ' שפרה שגיא על עבודתה. .1
לאמץ את המלצת הוועדה ולהעניק למרכז הבינתחומי בהרצליה הסמכה זמנית לתקופה של  .2

 להעניק תואר שני במסלול המחקרי בפסיכולוגיה חברתית.  )2018שלוש שנים (עד דצמבר 
 בשלב חידוש ההסמכה ייבדקו רק התזות אשר הוגשו על ידי הסטודנטים. .3

בנושא "הגבלת מספר ההסמכות  22.7.2014מתן ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 

 "הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה

 

) ללא תזה בפסיכולוגיה .M.Aלמרכז הבינתחומי בהרצליה להעניק תואר שני ( : מתן הסמכההחלטה 1376/12

 חברתית

) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה 22.12.2015בישיבתה ביום י' בטבת תשע"ו (

תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה -התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב

 כלהלן:

 הודות לוועדה המקצועית בראשותה של פרופ' שפרה שגיא על עבודתה.ל .1
  שאינה מוגבלת בזמןלאמץ את המלצת הוועדה ולהעניק למרכז הבינתחומי בהרצליה הסמכה  .2

 להעניק תואר שני לא מחקרי בפסיכולוגיה חברתית.

 

) ללא תזה במינהל .M.A(: מתן הסמכה זמנית למכללה האקדמית לישראל להעניק תואר שני החלטה 1377/12

 מערכות בריאות

) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה 22.12.2015בישיבתה ביום י' בטבת תשע"ו (

תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה -התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב

 כלהלן:
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 דתו ועל חוות הדעת שהגיש.להודות לסוקר פרופ' דב צ'רניחובסקי על עבו .1
) ללא תזה במינהל .M.Aלהעניק למכללה האקדמית לישראל הסמכה להעניק תואר שני ( .2

 מערכות בריאות.
הסמכה קבועה בתוכנית הלימודים לתואר הראשון  לאור העובדה שלמכללה טרם הוענקה .3

בניהול במערכות בריאות, תקופת ההסמכה בתואר השני תהיה בכפוף לתקופת ההסמכה 

בתקופת ההכרה שתינתן גם תקופת ההסמכה מותנית  בתואר הראשון.  למען הסר ספק 

 כמוסד להשכלה גבוהה.  האקדמית לישראללמכללה 

 

) בלימודי .M.A: בקשת המכללה האקדמית נתניה לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (החלטה 1378/12

 משפט ללא משפטנים

) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה 22.12.2015בישיבתה ביום י' בטבת תשע"ו (

ליטה תחומיות במדעי הרוח והחברה, והח-התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב

 כלהלן:

 להודות לסוקרים על חוות הדעת שהגישו. .1
) .M.Aת הלימודים לקראת תואר שני (תוכנילאשר למכללה האקדמית נתניה לפתוח את  .2

 בלימודי משפט ללא משפטנים ולרשום אליה תלמידים.
חייב את המכללה האקדמית נתניה (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) ל .3

: א. ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה לתזכיר הדיון לפיההצהרה, שנוסחה מופיע כנספח על 

משפט ללא  בלימודי ).M.Aתואר שני (האקדמית נתניה אינה מוסמכת להעניק בשלב זה 

, וכי הסמכת המכללה להעניק את התואר מותנית באישור המל"ג; ב. אם המוסד לא משפטנים

, המוסד בלימודי משפט ללא משפטנים ).M.Aהתואר השני (יוסמך בסופו של דבר להעניק את 

 ת.תוכנימתחייב להסדר מנהלי של החזרת שכ"ל כרשת בטחון ב
ת לימודים זאת (בין אם תפוצתו תוכניעל המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע ל .4

המועצה  תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור

 להשכלה גבוהה".
ת תוכניהתפתחות של ה דו"חתגיש המכללה התוכנית,  הפעלתלקראת תום השנה הראשונה ל .5

התפתחותה והפעלתה  -ת לקראת שלב ההסמכה תוכנילשני סוקרים, לשם בחינת האשר יופנה 

הלכה למעשה במכללה, וכן את התקדמות המוסד בנושאים השונים כמפורט בחוות דעת 

 ם.הסוקרי
 קורסים במשפטים ראשון תואר בעלי שאינם לתלמידים המיועדת תתוכניב לולכל ן, איככלל .6

 :במשפטים ראשון לתואר ולסטודנטים להם משותפים
 בלימודי שני לתואר לסטודנטים משותפים להיות יוכלו השלמה בלימודי קורסים א.

 חובה במקצועות שמדובר ובלבד, במשפטים ראשון לתואר ולסטודנטים משפט
 .במשפטים ראשון לתואר הראשונה הלימודים שנת של הראשון בסמסטר הנלמדים

 משפט בלימודי שני לתואר לסטודנטים משותפים להיות יוכלו משפטיים-לא קורסים ב.
 ובלבד ה, במכלל הנלמד ם, משפטי מלבד, כלשהוום בתח ראשון לתואר ולסטודנטים

 הראשונה הלימודים שנת של הראשון בסמסטר הנלמדים חובה במקצועות שמדובר
 לתואר לימודיהם במסגרת ,ה/עמד משפט ללימודי ית/שהסטודנט או ,תחום באותו

 .קורס אותו ללימודי הקדם דרישות בכל ,הראשון
בנושא "תוקף  16.09.2014אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום  .7

 ת לימודים חדשה".תוכנילאישור פרסום ורישום סטודנטים 

 

-: בקשת המכללה האקדמית גליל מערבי לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון במתכונת דוהחלטה 1379/12

 חוגית בלוגיסטיקה

) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה 22.12.2015בישיבתה ביום י' בטבת תשע"ו (

תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה -ותוכניות רבהתחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים 

 כלהלן:
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 להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' אהוד מניפז על עבודתה. .1
לאמץ את המלצת הוועדה ולהעניק למכללה האקדמית גליל מערבי אישור פרסום ורישום  .2

 חוגית בלוגיסטיקה.-במתכונת דו (.B.A)ת הלימודים לתואר ראשון תוכניסטודנטים ל

 

: בקשת המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון החלטה 1380/12

 28.7.2015ערעור המוסד על החלטת המל"ג מיום  -בניהול ובניית מותגים 

דנה המועצה להשכלה גבוהה בערעורו של המרכז ) 22.12.2015י' בטבת תשע"ו ( בישיבתה ביום

בעניין  14.10.2015והשלמת טענות הערעור מיום  12.8.2015ללימודים אקדמיים באור יהודה מיום 

 כנית הלימודים לתואר ראשון בניהול ובניית מותגים.ובנושא ת 28.7.2015החלטת המל"ג מיום 
שהגיש המוסד, מחליטה המועצה להשכלה גבוהה לאחר  דיון חוזר בנושא ובחינה מעמיקה של הערעור 

 , כלהלן: 28.7.2015שלא לשנות את החלטתה מיום 

המועצה להשכלה גבוהה לא השתכנעה כי יש מקום לכינון תוכנית לימודים מלאה ועצמאית  .1

 הדורשת ממוקדת בהתמחות מדובר, ג"המל לראיית לתואר ראשון ב"ניהול ובניית מותגים".

 ובתחומים הניהול מקצועות בכל ומגוון בסיסי חומר ידיעת הכוללת רחבה השכלתית תשתית

 וידע, גישות, תיאוריות, מושגים הכרת, ומתודולוגיים תיאורטיים כלים רכישת וכן משיקים

 .מותגים ובניית ניהול ללימודי הלומד יפנה בטרם וזאת, מקצועי
שאלות באשר למעמדו של  מעוררת המכללה שהעבירה ל"בחו הלימודים תוכניות רשימת .2

בניהול ובניית מותגים,  בוגר בתואר מזכות אינן כלל מהתוכניות התחום בחו"ל שכן  רבות

מסלולים בתוך תוכניות לימודים במנהל עסקים או בתוכניות בתחום  ובחלקן מדובר על

 העיצוב.  

 בתוך לימודים חטיבת של במסגרת למדישי יכול זה שתחום סבורה המועצה להשכלה גבוהה .3

 .רלוונטיים (כגון: ניהול או עיצוב) בתחומים ראשון לתואר לימודים תוכנית

לדחות את בקשת המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה לפתוח אי לכך מחליטה המועצה  .4

 תוכנית לימודים לתואר ראשון בניהול ובניית מותגים.

 

את אישור המל"ג להוספת מנחים לתזה בתוכנית : בקשת המכללה האקדמית נתניה לקבל החלטה 1381/12

 המחקרית לתואר שני במשפטים במסלול עסקי מסחרי

) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה 22.12.2015בישיבתה ביום י' בטבת תשע"ו (

והחליטה  תחומיות במדעי הרוח והחברה,-התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב

תואר שני ת המחקרית לתוכנילאשר למכללה האקדמית נתניה להרחיב את רשימת המנחים לתזה ב

)LL.M."בהתאם לבקשתה, כמפורט במכתב המכללה מיום  ) במשפטים במסלול "עסקי מסחרי

10.11.2015. 

 

 ) במדעי איכות הסביבה.B.Sc: הסמכה למכללה האקדמית הדסה להעניק תואר ראשון (החלטה 1382/12

) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה 22.12.2015בישיבתה ביום י' בטבת תשע"ו (

התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל, 

 והחליטה כלהלן:

 ת על חוות הדעת שהגישו ועל עבודתם.תוכנילהודות לסוקרים שבדקו את ה .1
לאמץ את חוות דעת הסוקרים ולהסמיך את המכללה האקדמית הדסה להעניק תואר ראשון  .2

(B.Sc.) .במדעי איכות הסביבה 

 

) באופטומטריה במסגרת המח"ר המתקיימת .B.Sc: תוכנית הלימודים לתואר ראשון (החלטה 1383/12

 במכללה האקדמית הדסה 

המועצה להשכלה גבוהה בהמלצות ועדת המשנה  ) דנה22.12.2015בישיבתה ביום י' בטבת תשע"ו (

התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל 

) באופטומטריה לנשים חרדיות .B.Scבחוות דעת הסוקר שבחן את תוכנית הלימודים לתואר ראשון (

 יא והחליטה כלהלן:במסגרת המח"ר המתקיימת במכללה האקדמית הדסה וה
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 להודות לסוקר על עבודתו ועל חוות הדעת שהגיש. .1
ת תוכנילאמץ את המלצת הסוקר ולהאריך את  אישור ההפעלה של המכללה האקדמית הדסה ב .2

) באופטומטריה לנשים חרדיות במסגרת המח"ר בשלוש שנים .B.Scלתואר ראשון ( הלימודים

 ).2018(עד דצמבר 
שוב ההארכה, ולפני בחינת התכנית לקראת מתן אישור הפעלה קבוע, יש לתקופת במהלך  .3

ת,  לקיים ביקור במוסד האם ובקמפוס שטראוס,  לערוך השוואה של הידע, תוכניולבחון את ה

  והיכולות המעשיות בין שני הקמפוסים הלכה למעשה.
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 1369/12נספח להחלטה 
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ערבי  שוביבמסגרת אקדמית  הפעלתלהצעות  הגשתל קורא קול: הנדון

 "תות תקצובב בצפון

 רקע

מאוכלוסיית הגיל  26%-וכמתושבי המדינה  20%-כמהווה  1האוכלוסייה הערבית בישראל

אך שיעור ההשתתפות שלה במערכת ההשכלה הגבוהה, (, 20-24הרלוונטי להשכלה גבוהה )גילאי 

 12%-כ – נמוך בצורה משמעותיתעדיין למרות מגמות עלייה מתונות לאורך השנים האחרונות, 

 .2םסטודנטי 37,000-כ , שהם"דבתשעבישראל במוסדות להשכלה גבוהה מכלל הסטודנטים 

כמחציתם לומדים  –סטודנטים  30,000-, שהם כ13%-בתואר הראשון היוו הסטודנטים הערבים כ

באוניברסיטאות )כולל האו"פ(. שיעור זה מהווה עליה של קצת יותר ממחצית האחוז ביחס 

 הן לגבי התואר הראשון והן לגבי כלל התארים. –לשנה"ל תשע"ג 

חשיבות העלאת שיעור ההשתתפות של האוכלוסייה הערבית במערכת ההשכלה הגבוהה 

 פוטנציאל טמון זה בתהליך החברתי.והן במישור במישור הכלכלי הן הישראלית מתבטאת 

 ומצבה מעמדה לשיפור ובמקביל, הכללית הישראלית הכלכלה עבור משמעותיים ופיתוח לצמיחה

 .הערבית האוכלוסייה של היחסי הכלכלי

 בחברה הגבוהה ההשכלה מקום משתלב עם החשיבות ההולכת וגוברת של הצמיחה פוטנציאל

 בשנות ראשיתן אשר כלליות מערכתיות מגמות עם וכן( ערביות נשים בקרב בפרט) הערבית

, יותר גדולים אוכלוסייה לפלחי שעריה ופתחה הגבוהה ההשכלה מערכת התרחבה בהן התשעים

בפריפריה הגיאוגרפית של מדינת ישראל אשר  מכללות ביטוי בפתיחת התרחבות שבאה לידי

 .הביאה לגידול המשמעותי במספרי הסטודנטים בישראל

 אשר הערבית, האוכלוסייה עבור הוליסטית תכנית ת"ות ומפעילה מגבשת החל משנה"ל תשע"א

 ועד יההתיכון, דרך האקדמ הספר מבית - הרצף כל לאורך שנמצאו החסמים במכלול מטפלת

 . העבודה בשוק השתלבות או מתקדמים לתארים

של ביקוש  מפורט וניתוח כלל בדיקה מקיפהות"ת ומל"ג/אגף התכנון בע"י  לאור מחקר שבוצע

גדלת מספר השכלה הגבוהה במגזר הערבי לפי מחוזות, עלה כי קיים פוטנציאל להוהיצע ל

בשל העדר  ממגבלת נגישות גאוגרפית סובליםסטודנטים אלו הצפון.  המגזר במחוזמהסטודנטים 

ילמדו במוסדות הנמצאים רחוק  שהםהסבירות  כלומר הצפון. באזורמסגרות לימוד מתאימות 

 מענה על כן, קיים צורך לקידום ., ובעיקר הדבר נכון עבור סטודנטיותמבית הוריהם נמוך ביותר

                                  
בכל מקום בו אנו משתמשים במונחים כגון "חברה ערבית", "ערבים" וכדומה, הכוונה היא לכלל החברה הערבית, הדרוזית  1

 השונות.רקסית, תוך הבנה כי ישנם הבדלים גדולים בין האוכלוסיות 'והצ
 כולל האוניברסיטה הפתוחה. 2
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לבעיית חסם הנגישות שפורט לעיל, ולקדם את ההלימה בין שיעור האוכלוסייה הערבית במדינת 

והה )ובעיקר ללימודים ישראל לבין שיעור הסטודנטים מהמגזר הלומדים במוסדות להשכלה גב

 תחום ההוראה(. ב אקדמיים שאינם

כללית מתוקצבת בישוב ערבי בצפון, וגם מוסד כללי שאינו לאורך השנים לא נפתחה מכללה 

בת נכון יהיה לקיים מסגרת אקדמית מתוקצ וקצב נאלץ להסגר בשל סיבות שונות. לאור זאת,מת

מענה להנגשת הלימודים האקדמיים הכלליים לאוכלוסייה  אשר תהיה יציבה לטווח ארוך ותיתן

לנושא לרבות בהיבט התקציבי, המדינה נועד כאמור לממש את מחויבות הערבית בצפון. מהלך זה 

 ולצידו יכול כמובן שתהיינה יוזמות נוספות לקידום הנושא שלא בתקצוב המדינה.

ות"ת שקבעה שאין צורך -ריבוי המוסדות להשכלה גבוהה ובהתאם למדיניות מל"ג מפאת

לבעיית הנגישות  ות"ת כי המענה-יטו מל"ג והחלבמוסדות מתוקצבים נוספים בשנים הקרובות, 

הגוף וכי , הקיימת המתוקצבת גבוהההשכלה ההבמסגרת מערכת  ינתןי בצפון במגזר הערבי

 , אשר תהאמסגרת אקדמיתבאמצעות תקצוב  . זאתהייעודי החדש יתבסס על תשתיות קיימות

 . )מסגרת שאינה מגזרית( באזור פלורליסטית ופתוחה לכלל האוכלוסיה

החלופות למסגרת האקדמית הן כדלקמן: פתיחת קמפוס נוסף של מוסד להשכלה גבוהה המוכר 

או הפיכת מכללה להוראה הפועלת ביישוב ערבי בצפון  ע"י מל"ג ומתוקצב ע"י ות"ת

)אם באופן  והמתוקצבת ע"י משרד החינוך למכללה אקדמית כללית המתוקצבת ע"י ות"ת

 .עצמאי או ע"י איחוד עם מוסד אחר(

המתוקצבים ע"י המדינה, המוכרים ע"י המל"ג ו למוסדות להשכלה גבוהה קוראים, אנו בהתאם

  .בהתאם לאמור בצפון בישוב ערבימתוקצבת  מסגרת אקדמית הפעלתל הצעות להגיש

 .לא תתאפשר פתיחה של מוסד מתוקצב חדש לטובת הנושא למען הסר ספק,
 

 התנאים המפורטים להלןכל  :תנאים מוקדמים להשתתפות בהליך – הסף תנאי

 הכרחיים ויסודיים. מצטברים, הינם תנאי סף 

 .לפסית –מהתנאים המפורטים להלן  מיהצעה אשר לא תענה על 

המתוקצב ע"י ע"י המל"ג בעל הכרה קבועה  גבוהה להשכלה מוסדתוגש על ידי  ההצעה .1

 .3המדינה

 .באזור הצפון ערבי בישוב פעלת האקדמית המסגרת .2

)זכות חכירה  המציע נדרשות זכויות חזקות ובטוחות לטובת המוסד :הקרקע מעמד .3

באשר לקרקע אותה הוא מייעד לצורך הפעילות נשוא קול  (שנים לפחות 20של לתקופה 

 .קורא זה

בהתייחס בין היתר  יידרש להוכיח איתנות פיננסיתמציע מוסד הה :פיננסית איתנות .4

דוחות יש לצרף . לצורך בדיקת תנאי זה, לאיזון תקציבי, עודפים שוטפים וצבורים

 השנים האחרונות. 3-כספיים מבוקרים מ

 

                                  
 סיוע תפעולי, יתאפשר מוסד מוכר מתוקצב כקמפוס נוסף שלהמסגרת כלימודים במקרה של הצעה להפעלת  3

 של בלעדית באחריות יהיההמסגרת  של האדמיניסטרטיבי/והמנהלי האקדמי הניהול, ובלבד שתאגיד נוסף באמצעות
 המגיש. המוסד



ובחירת  ההצעות הערכת לצורךבחשבון  ילקחוהקריטריונים אשר, בין היתר,  להלן

 : ההצעה הזוכה

 /המסגרת המוצעת.של המוסדה האקדמית הרכב ההנהג .1

  .נשוא קול קורא זה המיועד ללמד במסגרת האקדמית הבכיר הסגל האקדמי ורמת הרכב .2

 .באזורהערבית לאוכלוסייה  הפיזית של המסגרת האקדמית המוצעתנגישות ה מידת .3

 .(קרבה לאמצעי תחבורה, קרבה לאיזורים מיושבים וכו' :)כגון

לצורך הפעלת המסגרת האקדמית נשוא הקול העומדות  התשתיות הקיימותהיקף  .4

 .הקורא

לצורך הפעלת המסגרת האקדמית  )צבורים ושוטפים( משאבים הכולליםנכסים והה .5

 נשוא הקול הקורא.

אשר  לבוגרים תעסוקתיפוטנציאל  ים בעלותלפיתוח תכניות לימוד תכנית אסטרטגית .6

 . 4לצרכי האוכלוסייה באזור ובהתייחסהשתלבות הבוגרים בשוק העבודה  יגדילו את

תשתיות פיזיות ואקדמיות  תינתן עדיפות מיוחדת לקריטריונים שלהלן: התבססות על .7

הצגת משאבים קיימים עבור פעילות זו וכן  קיימות בישוב ערבי בצפוןהוקצבות מת

 .לאורך זמן

 

 :ההצעות הגשת

הנדרשים להוכחת והאסמכתאות  האישוריםהצעתו בצירוף כל את  יגיש המציע מוסדה .1

 לעמידתוהתייחסות מפורשת  וכן, לעיל שפורטו בהתייחס לתבחיניםהנדרש בתנאי הסף ו

 המוסד תקנוני לרבות, נכון להיום "ג/ות"תמלשל האקדמי  והניהול התאגידיותבהנחיות 

חברי המוסדות  של, הרכב ומשך תקופת כהונה התאגדותה, אופן התאגידי והאקדמי –

 מינויים ועדותהאקדמיים השונים לרבות  הגופים, (מנהלה וועדהוהמנהלים )חבר נאמנים 

  (.בנושא"ג/ות"ת מל הנחיות"ב )מצ"ב וכיו

והחלטות מל"ג/  בהנחיות מלאה עמידהוכיח להיידרש הזוכה בקול הקורא  כי יובהר

 הפעלתאישור , כתנאי ל"ג/ות"תמל של והאקדמיות התאגידיותות"ת ולרבות הנחיות 

 .המסגרת האקדמית נשוא קול קורא זה

החדש, האופן בה יופעל הקמפוס על ההצעה לכלול את רשימת בעלי התפקידים במוסד  .2

והמנגנונים להבטחת איכות הלימודים )ככל שמדובר בפתיחת קמפוס נוסף של מוסד 

 אחת בכל הסטודנטים מספרי צפי כולל קיים(, תכניות הלימוד המוסד מעוניין לקיים

 .תקציבי ונספח מהתכניות

 להגיש מכתב נלווה כללי )הצהרת כוונות( מהנהלת המוסד. יש .3

 .Yanivc@che.org.ilסרוק למייל:  בקובץ 201629.2.ליום  עד להגישיש  ההצעות את .4

עותק קשיח )אחד( לכתובת: בנין המועצה להשכלה עד לאותו מועד,  ,להעבירבנוסף, יש 

                                  
במתכונת של קמפוס נוסף, יתאפשרו לפתיחה בקמפוס הנוסף רק תכניות שהמוסד מוסמך במידה וההגשה הינה  4

 להעניק בקמפוס הראשי.
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קצוב שבתאי, ממונה תחום ת-, ירושלים )עבור יניב כהן43גבוהה, רח' ז'בוטינסקי 

 .מכללות(

לכתובת דואר אלקטרוני:  31.12.15 ליוםהבהרות בכתב עד בקשות לניתן להגיש שאלות/ .5

Yanivc@che.org.il.  5094484-02יש לוודא קבלת המייל בטלפון. 

 

 הזוכה ההצעה בחירת

על  לתהליך בשלב זה ןמידת התאמת פי-לע נהתיבחההצעות המקיימות את תנאי הסף, 

מסגרת אקדמית  לכל היותר בחרית, ובמסגרת קול קורא זה לעיל ההיבטים השונים כמפורט

ות"ת -הבחירה תיעשה ע"י ועדה שתורכב מחברי מל"ג ו .תוקצב ע"י ות"תתש ערבי ביישובאחת 

 ונציגי הצוות המקצועי מקרב מל"ג/ות"ת.

 

לקראת דיון ( במל"ג/ות"תהצוות המקצועי  בליווי)תהליך חל בחר, ייהצעתו תמוסד אשר 

וגיבוש תכנית אסטרטגית להתפתחות המוסד בשנים הקרובות על ומל"ג ת ות"ת ובמליא

 תקציבי, סטודנטים, סגל, תשתיות וכיו"ב. תאגידי, -מנהליההיבטים השונים: אקדמי, 

 

 .קבלת אישור זהפעל בכפוף לווהיא ת התכנית שתגובש תובא לאישור ות"ת ומל"ג
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4312אוקטובר03
ה"תשעחשון'ו

 אל: חברי ות"ת
 .מאת: ארי סטון, אגף תכנון ומדיניות, ות"ת

 לפי מחוזות ניתוח ביקוש והיצע – מוסד אקדמי בישוב ערביהצורך בפתיחת הנדון: 

 רקע

בישראל הערבית 1האוכלוסייה 43%-כמהווה המדינה הגיל46%-וכמתושבי מאוכלוסיית
אךשיעורההשתתפותשלהבמערכתההשכלההגבוהה,(,43-42גילאיהרלוונטילהשכלהגבוהה)

 למרותמגמותעלייהמתונותלאורךהשניםהאחרונות, 14%-כ–משמעותיתנמוךבצורהעדיין
בישראל הסטודנטים כבתשע"דמכלל שהם היוו.2סטודנטים00,333-, הראשון בתואר

כ הערבים שהםכ10%-הסטודנטים 03,333-, באוניברסיטאות–סטודנטים לומדים כמחציתם
)כוללהאו"פ(. הן–שיעורזהמהווהעליהשלקצתיותרממחציתהאחוזביחסלשנה"לתשע"ג

ארהראשוןוהןלגביכללהתארים.לגביהתו

הגבוהה ההשכלה במערכת הערבית האוכלוסייה של ההשתתפות שיעור העלאת חשיבות
 מתבטאת הישראלית הן הכלכלי במישור במישור פוטנציאלטמוןזהבתהליךהחברתי.והן

ומצבהמעמדהלשיפורובמקביל,הכלליתהישראליתהכלכלהעבורמשמעותייםופיתוחלצמיחה
.הערביתהאוכלוסייהשלהיחסיהכלכלי

שלהצמיחהפוטנציאל וגוברת ההולכת עםהחשיבות בחברההגבוההההשכלהמקוםמשתלב
ערביותנשיםבקרבבפרט)הערבית בשנותראשיתןאשרכלליותמערכתיותמגמותעםוכן(
,יותרליםגדואוכלוסיהלפלחישעריהופתחההגבוההההשכלהמערכתהתרחבהבהןהתשעים

 ביטוי לידי שבאה בפריפריהמכללותבפתיחתהתרחבות ישראל מדינת של אשרהגיאוגרפית
.הביאהלגידולהמשמעותיבמספריהסטודנטיםבישראל

אשרהערבית,אוכלוסייההעבורהוליסטיתתכניתת"הותומפעילהמגבשתהחלמשנה"לתשע"א
האקדמיההתיכוןהספרמבית-הרצףכללאורךשנמצאוהחסמיםבמכלולמטפלת דרך ועד,
.העבודהבשוקהשתלבותאומתקדמיםלתארים

התכניתבמסגרתהמרכזייםהפרויקטיםפירוטלהלן מתן: המקצועיוההכווןהמידעשיפור
פעילותביצועי"וע,הערביתהחברהליישובי"הישגים"מרכזיהרחבתבאמצעותגבוההלהשכלה
ת"לותמשותפתתכנית)תיכונייםספרבבתילאקדמיהוהכנהחשיפה ומשרדהחינוךמשרד,

ת"ותידיעלהמתוקצבותלמכינותייחודיתסיועמעטפת(;זומשנההחללפעולהמתוכננתמ"רוה
הראשוןהתוארללימודיימשיכואשרלמצטייניםסיועומלגות ערביםבסטודנטיםתמיכה;
אבשנהבעיקר)הראשוןבתואר צמצוםתוך,בלימודיםאיכותיתהשתלבותלעודדבמטרה'(
הערביתמהחברההסטודנטיםעללהקלמנתעל,בנוסף.חוגיםביןומעברלימודיםגרירת,נשירה

לפיצעד"תכניתמופעלתהישראליתוהתרבותהעבריתהשפה,האקדמיהעםהראשוניהמפגשאת
כולם תגבורוכוללתהראשוןלתוארהלימודיםפתיחתמועדלפניכחודשייםמתבצעתאשר"

                                                           
1
הדרוזית הערבית, החברה היאלכלל הכוונה וכדומה, "ערבים" ערבית", "חברה משתמשיםבמונחיםכגון אנו בו מקום בכל

וה'צרקסית,תוךהבנהכיישנםהבדליםגדוליםביןהאוכלוסיותהשונות.
2
 כוללהאוניברסיטההפתוחה.
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שפתי '.וכדאקדמיתאוריינטציה, בהטמעתהשנהנחל,משווהקועמותתעםבשיתוףבנוסף,
הנמצאיםהערביםלסטודנטיםלסייעמנתעל,המתוקצביםהאקדמייםבמוסדותקריירהמרכזי

.העבודהבשוקבהשתלבותלימודיהםסוףלקראת

החברהבנילסטודנטיםהמיועדת"אירתקא"תומלגקרןהחלהלפעולד"תשעהלימודיםבשנת
נמוך.הערבית ובאיםמרקעסוציואקונומי "מועדפים" לימוד בתחומי ראשון הלומדיםלתואר

מפעלהפיסוקרנותפילנטרופיותמחו"ל. התכניתמשותפתלות"ת,משרדרה"מ,משרדהחינוך,
בשנתיים₪13,333סטודנטועומדתעלהמלגהניתנתבמשךהזמןהתקניללימודיהתוארשלה

ו המחזור₪0,333הראשונות החל השנה הראשון. התואר להשלמת הנותרות בשניםהתקניות
הצטיינותמלגותשנהמדימחולקותבנוסףסטודנטיםערבים.603-הראשון,בומוענקותמלגותל

מחקרישניתואר-מתקדמיםלתאריםערביםלסטודנטים דוקטור, דוקטורנטים-בתרנטים,
 .לסגלף"מעוומלגותל"בחומוביליםבמוסדותההשתלמותאתשמבצעים

 

 ניתוח יכולת קליטת סטודנטים ערבים במערך הקיים

-על התוכניות מגוון איכותהרחבאף את לשפר ובראשונה בראש מיועדות אשר לעיל, שפורט
אין הערבים, הסטודנטים עבור הלימודים ומהלך התמיכה לגידולהקליטה, להביא כדי בהן

לפיכך, מנתלבחוןפתרונותשונים-עלמשמעותימיידישלשיעורהסטודנטיםהערביםבמערכת.
הוחלטלבדוקאתלהגדלתמספרםושיעורםשלהסטודנטיםהערביםבמערכתההשכלההגבוהה,

ש,והןפוטנציאלהקליטהשלסטודנטיםערביםבמערךהמוסדותהקייםבישראל,הןבצדהביקו
בצדההיצע.

 תשע"כאמור, בשנת כד בישראל האקדמיים המוסדות בכלל ערבים,00,333-למדו סטודנטים
כ מישראל,03,333-מתוכם הערבים הסטודנטים מספר שונות, הערכות עפ"י הראשון. בתואר

 בחו"ל אקדמיים במוסדות בירדן–הלומדים באוניברסיטאות 3ובכללם לכ, 0,333-מגיע
כ.לפחותסטודנטים עוד להוסיף יש כך הפלסטינית4,033-על ברשות הלומדים ,4סטודנטים

רביםאשרבוודאיהיומעונייניםצעיריםערבים.ישנםעודומספרזההולךוגדלבשניםהאחרונות
מסקריםלרכושתואראקדמי,אךאינםיכוליםלעשותזאתמסיבותכלכליות,אקדמיותואחרות.

יםובוגריםשלמדובירדןובמוסדותאחריםבחו"לעלהכיהסיבותהעיקריותשנערכועםסטודנט
במקצועות בארץ גבוהה להשכלה המוסדות של הקבלה בתנאי עמידה אי הן שם ללימודים
מעדיפיםללמודבארץאם היו וכי רוקחותוכיו"ב(, המבוקשיםעלהסטודנטים)בעיקררפואה,

אפשרי היה עלותיצוין)הדבר כי גם, גבוהים והמחיה להגיע,הלימודים ויכולים בחו"ל, יותר
(.ויותרבשנה₪אלף133-לדוגמא,לכבירדן

 את יותר טוב לאפיין גבוהה להשכלה הביקושכדי והדחיה הקבלה נתוני נבדקו שלבפועל
האקדמיות ובמכללות באוניברסיטאות אקדמיים ללימודים ערבים ובתרחישים,מועמדים

 מסויימים, אף לבגרותבקרבמסיימי הזכאות נתוני מהוויםאתהפוטנציאלתיכוןנבדקו אשר
.להיכנסללימודיםאקדמיים

 מספר תשע"ב באוניברסיטאותהערביםהמועמדיםבשנת אקדמיים במכללותללימודים ,
מועמדיםיהודים(.00,333-מועמדים)לעומתכ12,633-האקדמיותובמכללותלהוראהעמדעלכ

60%-מהמועמדיםלעומתכ20%-)כבלבד0,333-התקבלווהתחילוללמודבאותהשנהכמתוכם
לגבימספריהמתקבליםללימודיםאקדמיים,נתוניהלמ"סכולליםבקרבהמועמדיםהיהודים(.

שלא בחרו שונות מסיבות אך מסוימת, בשנה ללימודים התקבלו אשר למועמדים חלוקה גם
סי ללמודבאותהשנה. לימודיםבעדיפותלהתחיל קבלהלחוג אי השאר: בין בותאלהכוללות,

ללמוד התחילו ולא שהתקבלו מאלה רבים כי היא ההנחה ואחרות. כלכליות סיבות ראשונה,
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,מספרהסטודנטיםהלומדיםבירדןהיה4311-ביחיא'חאגקוסאיר"ודעראראלד'חר"דעפ"ימחקרמקיףשערכו

 .0,233-בתשס"טכ
4
)כ חברון באוניברסיטת לומדים הפלסטינית ברשות הלומדים הערבים הסטודנטים ובאוניברסיטה1,633-רוב )

(.033-האמריקאיתבג'נין)כ
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בחרולנסועללמודבחו"לבמוסדשבויוכלוללמודמקצועבעדיפותראשונה)רפואהורוקחותהם
התחומיםהמבוקשיםביותר(. כבשנתתשע"מבין ללמוד ולאהחלו מועמדים1,633-בהתקבלו

נדחוע"יהמוסדות.6,333-ערבים,וכ

41,333-)מתוךכ13,033-עלכלבגרות זכאים אשר הערבים התיכון מסיימימספרעמדבתשע"ב
 שנה באותה י"ב כיתה ומתוכם(,03%-כ–תלמידי לאוניברסיטהעמדו לקבלה הסף -כבתנאי

.5מכללהתלמידים06%-תלמידים,שהםכ0,033

גבוההההיצע צדמבחינת להשכלה במוסדות הפנויות המכסות מספר של ניתוח בוצע ,
 והיכולת ות"ת, ע"י המתוקצבים המערכתשלהם במסגרת הסטודנטים מספרי את להגדיל

.הנחותשלתמהילאוכלוסייה)מפורטבהמשך(בהינתן,הקיימת

 תרחישים מספר בוצעו הניתוח ו–במסגרת סביר" "תרחיש מינימום", "תרחיש-"תרחיש
מקסימום":

על–תרחיש "המינימום" .א הערביםבסיס-ניתוח המועמדים להשכלהמספר למוסדות
שנההחלו ללמוד שהתקבלו ולא גבוהה לאבאותה כי ללמוד בהנחהשלאהחלו )זאת

 התקבלולתחוםשבוהיומעונייניםללמוד(.

קבלהללימודיםניתוחחלוק–התרחיש "הסביר" .ב ולמדו,–תהמועמדיםלפי התקבלו
 למדו, ולא שהתקבלו המוסדאו ע"י ,נדחו הערביםתוך המועמדים אחוז השוואת

באופטימום,תרחישזהמתבססעלהרעיוןכילאחוזזהבקרבהיהודים.למדוושהתקבלו
 הערבים המועמדים ולכןרמת היהודים, המועמדים של לזו דומה להיות לאצריכה

שהמצב ברור כי )למרות האוכלוסיות שתי של הקבלה בנתוני הבדלים להיות צריכים
 כיוםאינוכך(.

הערבית–מקסימום"התרחיש " .ג האוכלוסיה בקרב בגרות תעודת זכאי מספר בחינת
בשנהנתונה)בניכוימספרםשלאלהשהחלוללמודבפועל(וקליטתםבמוסדותלהשכלה

 כסותבהתאםלצורך(.גבוהה)עםובליתוספתמ

תל וחיפה, מחוזירושלים-כלתרחישבוצעעבורכלמחוזבישראלבנפרד:הצפון אביבוהמרכז,
ומחוזהדרום,וזאתמסיבותשיפורטובמסגרתהנחותהעבודהשלהניתוח,להלן.

ניתוחהנ"לכללמספרהנחותעבודה:ה

קיימת .א סטודנטיות( )ובעיקר לתואר ערבים סטודנטים גיאוגרפית.עבור נגישות מגבלת
למדובמוסדותהנמצאיםרחוקמביתהוריהםנמוךכלומר,הסבירותשסטודנטיםאלהי

 ביותר.לפיכך,הניתוחבוצעבחלוקהלמחוזות.

מתוך .ב היהודים הסטודנטים אחוז מבחינת במיצוי נמצאת הגבוהה ההשכלה מערכת
 גילאי של ממוצע באקדמ43-42שנתון ללמוד המתחילים בשנים, כלומר, שנה. בכל יה

)ואף גבוהה להשכלה במוסדות היהודים הסטודנטים במספר גידול צפוי לא הקרובות
 צפויקיטון(.

סטודנטים .ג של הקליטה פוטנציאל הוגבל מאוזן, אוכלוסיה תמהיל על לשמור מנת על
ל עד זה בניתוח מוסדות40%-ערבים ישנם כי לציין יש במוסדות. הסטודנטים מכלל

23%-השכלהגבוהה,בעיקרבצפוןהארץ,אשרבהםאחוזהסטודנטיםהערביםמגיעלל
 ויותר.בכלמקרה,איןניסיוןלהפחיתאתאחוזהסטודנטיםהערביםבמוסדותאלה.

בתרחישיםמסויימים,לצורכיהניתוחבלבד,נלקחבחשבוןכיאיןמגבלתתקציבלצורך .ד
 להגיע מנת על סטודנטים מכסות סטודנטיםתוספת תוספת של הסביר למקסימום

מכסות תוספת האם נבדק ג', להנחה בהתאם דהיינו, הקיים. המערך במסגרת
 של למקסימום עד ערבים, מענה40%לסטודנטים נותנת במוסד, הסטודנטים מכלל

 לעודפיהביקושלהשכלהגבוהה)כאמור,עפ"יחלוקהלמחוזות(.
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 .ה מלאי בחשבון נלקח לא שבוצע ללימודיםבניתוח התקבלו אשר הערבים המועמדים
כי בהחלט שיתכן כך אלה, מועמדים של השנתי הזרם רק אלא למדו, ולא אקדמיים
יותר להיותגבוה עשוי בטווחהקצרלפחות, פוטנציאלהקליטהשלסטודנטיםערבים,

 מתוצאתהניתוח.

םזאתידועלנובתרחישהמתייחסלמס'זכאיהבגרותהונחכימספרםלאמשתנה.יחדע .ו
 כינעשיםמאמציםע"ימשרדהחינוךלטפלגםבסוגייהזו.

זה .ז מספר לכפול יש שנה, בכל לקלוט הסטודנטיםשניתן מודדיםאתסך שאנו מכיוון
שניםלמוסדותלהנדסה(כדי2כלליים,שניםלמוסדות0במספרשנותהתוארהממוצע)

 .Steady State-לקבלאתפוטנציאלהקליטהב

 

 לפי מחוזות: –הניתוח ממצאי 

 מחוזחיפהוהצפון .א

מתוך .1 בצפון, האקדמיים במוסדות הערבים הסטודנטים של הממוצע שיעורם
כ על עומד אלה במוסדות הסטודנטים ובמכללה46%-כלל צפת במכללת .

 בהתאמה.20%-ו06%–האקדמיתגלילמערבישיעורםגבוהבמיוחד

 .4 עד של מגבלה במוסדות40%בהינתן הסטודנטים מכלל ערבים סטודנטים
,נראה40%-בהםשיעורהסטודנטיםהערביםנמוךמהאקדמייםלהשכלהגבוהה

 כי הסביר, התרחיש כלפי של ביקוש"( )"עודף לקליטה פוטנציאל 2,433-יש
הגדלתמספרהמכסותהקייםלאחרסטודנטיםנוספיםמעברלקייםהיום.זאת

 .203-בכ

מכללהסטודנטים03%-מגבלתהקליטהשלסטודנטיםערביםלבהינתןהרחבת .0
 מבמוסדות נמוך הערבים הסטודנטים שיעור הקליטה03%-בהם פוטנציאל ,
כ על כ0,033-עומד )בתוספת לקיים מעבר נוספים מכסות1,133-סטודנטים

 סטודנטיםלמוסדותאלה(.

 מחוזהדרום .ב

בדר .1 האקדמיים המוסדות בכל אחוה, מכללת הסטודנטיםלמעט אחוז ום
 משיעורםבאוכלוסיה.4-0הערביםנמוךפי

בגרות .4 תעודת זכאי מספר על המתבסס המקסימלי, בקרבבתרחיש שנה בכל
על מנתלקלוטאתמלואפוטנציאלהסטודנטיםישצורך-האוכלוסיההערבית,

כ של הערביםמכסות1,033-בתוספת הסטודנטים באחוז לעליה יביא )אשר
 (.14%-ל9%-הממוצעבמוסדותאלהמ

 .0 של ערבים סטודנטים לשיעור להגיע מנת על הארוך, צורך40%בטווח יש ,
 מכסות.2,033-בתוספתשלכ

 מחוזירושלים .ג

)כ .1 בירושלים הערבית האוכלוסיה של יחסית הגבוה שיעורה אף (,03%-על
-דנטיםבמוסדותהאקדמייםבירושליםנמוךועומדעלכשיעורםמתוךסךהסטו

זאתעל13% אףהעובדהשכמותהמכסותהפנויותבמוסדותבירושלים-בלבד.
 .4,033-כ–גבוה

שלסטודנטיםערביםבמוסדותלהשכלהגבוהה40%מנתלהגיעלשיעורשל-על .4
לאתוספתל43%-ניתןלהגיעלשיעורשלכמכסות.1,133-ישצורךבתוספתשלכ

 מכסות.

 .0 ירושליםמגיעהממזרחירושלים.ישלזכורכי רובהאוכלוסיההערביתבמחוז
ואינם הישראלית, הבגרות לבחינת וניגשים לומדים אינם ברובם, התלמידים,

נסיבותאלהמקשיםמאדעלהגדלתשיעורהסטודנטיםהערביםלומדיםעברית.
במוסדותבירושלים.
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 והמרכזאביב-מחוזתל .ד

ב .1 הערבים כאחוז על עומד והמרכז ת"א באזור של0%-אוכלוסיה שיעורם בלבד.
-הסטודנטיםהערביםבמוסדותלהשכלהגבוההבת"אמתוךכללהסטודנטיםהואכ

 בלבדאףהוא.0%

עפ"יכלפוטנציאלהקליטהשלסטודנטיםערביםבמוסדותבמרכזהואנמוךביותר .4
מנת-ועליםאתעודפיהביקושמהצפוןלמוסדותאלה.בהנחהשהיינומפנהתרחישים

 של ערבים סטודנטים לשיעור הסטודנטים40%להגיע צורךבמרכזמכלל יש ,
 מכסות.0,333-בתוספתשלכ

גםבהינתןשסטודנטיםערביםהיומגיעיםמהצפוןללמודבמוסדותבמרכז,המחסור .0
לימשמעותיעבורם,והדברבמעונותלסטודנטיםויוקרהשכירותמהוויםמחסוםכלכ

 אינוסבירבמיוחד.

 

 מסקנות

 .א לעיל הניתוח על בהתבסס בצפון הקליטה הפוטנציאל באופןהינו גם ביותר. גבוה
המשמעות וגםבהשוואהליתרהמחוזותשנבדקו. פיתוחלהצדקהשישהיאאבסולוטי,

:הןהחלופות.בצפוןערביבישובשיהיה,לפחותנוסףמתוקצבאקדמימוסד

 חדשאקדמימוסדהקמת

 קייםמבוססמוסדשלשלוחההקמת

 אקדמיתלמכללהלהוראהמכללההפיכת 

 הקמתמוסדבחסותאוניברסיטה 

מספיקישכינראהלאהנתוניםי"עפ .ב גדול מכסותלמלאכדיבדרוםפוטנציאל
כללעלמסתכליםאםגם)מדיינמוכיםהאוכלוסייהונתוניהסטודנטיםהקיימות,מאחר

בדמותפתרונותעללחשובישהפוטנציאלאתולהגדיללמצותכדי(.בגרותתעודתבעלי
 .בדרוםהערבייםבישוביםקהילתיותמכללותאושנתיות2תוכניות,ייעודיותמכינות

בהערביתלאוכלוסיההפתרונותמרחב .ג שבמחוזלזה,הנראהככל,דומהירושליםמחוז
לבוגריהתיכוןנוספתתועודיייהפתיחתמכינהואשאנומקדמיםפתרוןאפשרי.דרוםה

 .,אשרלאעשובגרותישראליתממזרחירושלים

אביבוהמרכז-באזורתלערביםסטודנטיםשלהקליטהפוטנציאלאתלהגדילהאפשרות .ד
.מתאימיםאותחבורהדיורפתרונותהיאמורכבת,ומותניתתחילהבמציאת

 



 :45.11.1-החלטת ות"ת מיום ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 :4.11.118-מיום ה מל"גהחלטת 

 



 

    

 

 
 ה"תשע, כסלו' ב 
 4102, נובמבר 42 

 
 לכבוד    לכבוד
 עו"ד מאזן קופטי    דוד פרג'יפרופ' 
 יו"ר הוועד המנהל     רקטור

 המוסד האקדמי נצרת  אוניברסיטת חיפה
       

 

 האקדמי המוסד מעמד הסדרתל למתווה הצעה בנושא 01.00.02 מיום מל"ג החלטת הנדון:
 חיפה אוניברסיטת של אקדמית באחריות כמכללה נצרת

 
 להסדרת מתווהב .81.88.8 ביום בישיבתה דנה הריני להודיעכם כי המועצה להשכלה גבוהה 

וקיבלה את  חיפה אוניברסיטת של אקדמית באחריות כמכללה בנצרת האקדמית המכללה מעמד
 *:ההחלטה הבאה

 
 כמכללה בנצרת המכללה הסדרת בנושא גבוהה להשכלה המועצה דנה 01.00.02 ביום בישיבתה
 והחליטה ,4.00.02 מיום ות"ת המלצת את אימצה חיפה, אוניברסיטת של אקדמית באחריות

 : כלהלן
 ובהמשך ,הערבית לחברה הגבוהה ההשכלה מערכת להנגשת שנתית הרב מהתכנית כחלק .0

 צורך קיים כי עולה ות"ת של התכנון אגף שהכין בנתונים מגובה מעמיקה מקצועית לעבודה
 וקיימת אקדמיים ללימודים הארץ בצפון הערבית החברה של הגובר לצורך מענה לתת ממשי

  .בצפון ערבי בישוב מתוקצב כללי אקדמי קמפוס של לקיומו הצדקה
 מהצורך כחלק מענה לאפשר יכול בצפון ערבי בישוב אוניברסיטה באחריות מוסד של קיומו .4

 בצפון, הערבית החברה של גבוהה להשכלה הגדלים לביקושים נוסף פתרון במתן התכנוני
 לא משאבים בה הושקעו אשר קיימת תשתית על להישען הזדמנות שקיימת העובדה ולאור

   מעטים.
 תקציבי גיבוי יספק אשר האוצר משרד עם מתאים סיכום להשגת ובכפוף ,האמור לאור .3

 מכללה של פתיחה את לקדם גבוהה להשכלה המועצה מחליטה ,ת"ות לאישור ויובא הולם
 עיקרי את עקרונית מאשרתו בנצרת, חיפה אוניברסיטת של אקדמית באחריות מתוקצבת

 של אקדמית באחריות מתוקצב קמפוס של לקיומו בהתייחס להחלטה המצורף המתווה
 בנצרת. חיפה אוניברסיטת

 של פתיחתו קידום ואת כאמור המתווה את עקרונית לאשר ות"ת המלצת את מאמצת מל"ג
 .בנצרת החיפ אוניברסיטת של אקדמית באחריות מתוקצב קמפוס

 לרבות ,השונים בהיבטים קונקרטיות המלצות ג"מל/ת"לות להביא מתבקש המקצועי הצוות .2
  .האמור קידום לצורך ,והמשפטיים התקציביים

 אישורה. אם יחולו שינויים בנוסח ההחלטה יישלח עדכון בנושא. טעון ג"המל החלטת נוסח*

 

לאחריות  את עיקרי המתווה עקרוני בלבד באופן בשלב זהאישרה מל"ג ה נבקש להבהיר כי
מתן המתכונת של פרטי בהחלטה, עומדת בפנינו עבודה רבה בגיבוש  .. בהתאם לסעיף אקדמית
 וכל זאתהטעונים אישור ות"ת ומל"ג, לקמפוס בנצרת, אקדמית של אוניברסיטת חיפה אחריות 

 .ויאושר על ידי ות"ת הולם תקציבי גיבוי יספקש האוצר משרד עם מתאים סיכום להשגתבכפוף 

 

 בברכה,

 
 מרב אברהמי

 מדעי הטבע והנדסהמ"מ ממונה תחום 
 האגף האקדמי, מל"ג



 

 
 

 העתקים:
 "ר המל"גפרופ' חגית מסר ירון, סיו

 פרופ' מנואל טרכטנברג, יו"ר הוות"ת
 מנכ"ל מל"ג/ות"תמר גדי פרנק, 

 גב' מיכל נוימן, מ"מ סמנכ"ל לעניינים אקדמיים ומזכיר המל"ג
 ת"תג/ו"כנון ומדיניות, מלתגב' מרב שביב, סמנכ"ל 

 גב' יעל טור כספא, היועצת המשפטית, מל"ג/ות"ת
 מר נדב שמיר, סגן היועצת המשפטית, מל"ג/ות"ת

 מר עמוס שפירא, נשיא, אוניברסיטת חיפה



1

Dr.Raed Mualem

:מאת Netta Sadeh [NettaS@che.org.il[
:נשלח 16:16 2014אוקטובר  19ראשון יום
:אל Amos Shapira; Dorit Pud; mazen.qupty@quptylawfirm.com; 

Raed.mualem@nazareth.ac.il; dfaraggi@univ.haifa.ac.il; kanazi.george@gmail.com
:נושא מתווה לשיתוף פעולה תחת חסות אקדמית של אוניברסיטת חיפה
:קבצים מצורפים  pdf.בספטמבר 22נצרת באחריות חיפה לאחר  3

 ,שלום וברכה לכולם
  

, 22.9.14המתווה עודכן לקראת הישיבה בתאריך . ת אני מצרפת את נוסח המתווה שהוצע על ידנו"ר ות"לבקשת יו
  .ב המסמך המעודכן"מצ, לאור התיקונים שהועלו במהלך הישיבה. וניתן היה לקבל עותק מודפס, הוקרא במהלכה 
  

וכי אנו תקווה כי על בסיסו ניתן יהיה להגיע להסכם לתועלת כל , אבקש להדגיש בשם מנואל כי מדובר בנוסח סופי
  . הצדדים

  
  ,בברכת המשך שבוע נעים

  נטע
  
  

 נטע שדה

 ת"ות ר"יועצת ליו
  02-5094512 :טלפון
 02-5094513: פקס

nettas@che.org.il 
www.che.org.il 
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 ה"תמוז תשע ג"י 
 5302יוני  03 

 
 

 לכבוד
 גדי פרנקמר 
 ת"ות/ג"מלל "מנכ

 המועצה להשכלה גבוהה
 
 
 

 ,שלום רב
 

 ז"ל תשע"פעילות אוניברסיטת חיפה בנצרת בשנה: הנדון
 50.30.02 מיוםמכתבך : סימוכין

 
 

בעניין פעילות אקדמית של אוניברסיטת חיפה  5302ליוני  50התייחסותנו למכתבך מתאריך להלן 
 :בקמפוס נצרת

 
 סיעוד 

תכנית זו תהיה זהה לזו . ז"ל תשע"החוג לסיעוד ייערך לפתיחת תכנית לימודים אשר תחל בשנה
, התיאורטייםהלימודים , של סטודנטים לסיעוד הלומדים בחיפה הן מבחינת דרישות הקבלה

 (. 'הערכה זהה בקליניקה וכו, בחינות זהות, דהיינו)ה כהלימודים הקליניים ודרכי ההער
החוג מציע תכנית לפיה לאורך ארבעת השנים חלק מהלימודים ייערך בנצרת וחלק בקמפוס 

קליניים ייערכו בנצרת ואילו לימודי -לימודי המבואות והלימודים הפרה, ספציפית יותר. בחיפה
, שיטות מחקר, סטטיסטיקה, נר מחקרכמו למשל סמי" )האקדמיים"יעוד והתכנים הס

חלוקת ימי הלימוד תיערך באופן . ייערכו בחיפה בכיתה נפרדת מכיתות תלמידי חיפה( סמינריונים
להסכמה עקרונית  לכשנגיע .(שניה וכו, שנה ראשונה)ספציפי לקורסים הנלמדים ולשנת הלימודים 

 . ל"הפירוט הספציפי הנ אתתב כהעל  נעלהבנושא 
של  כי אחד מעקרונות היסוד של החוג הוא התנסות קלינית, נציין עוד בהקשר של סיעוד

הסטודנטים של תכנית נצרת גם , אי לכך. במבחר מרכזי בריאות ולא רק באתר אחד הסטודנטים
. הסטודנטים של חיפהכפי שעושים שאר , יצוותו להתנסויות קליניות ברחבי הארץ ולא רק בנצרת

המשמעות . ח נצרת"תינתן אפשרות לסטודנטים של חיפה לעבור התנסות קלינית בבי, במקביל
 . חדש עבור סטודנטים לסיעוד בחיפה ח נצרת יהווה שדה קליני"בי, היא שבכך

יכשיר החוג לסיעוד את המדריכים הקליניים שאמורים להדריך בנצרת על  ז"ל תשע"במהלך שנה
 . ת החוג פי דרישו

 .לתכנית זו ימונה ראש תכנית מסגל החוג לסיעוד
 

 מדעי המחשב
בתנאי הקבלה ובבחינות לזו , מציע תכנית לימודים אשר תהיה זהה בתכניםהחוג למדעי המחשב 

 . הקיימת בחיפה
ילמדו ' הסטודנטים של שנה א. ז בנצרת"המתווה המוצע הוא פתיחת תכנית לימודים בתשע

' ודנטים אשר יעברו בהצלחה את הלימודים ימשיכו את לימודיהם בשנה בסט, בהמשך. בנצרת
 . בקמפוס בחיפה ביחד עם סטודנטים של חיפה' ובשנה ג

, לחוג למדעי המחשב אין אפשרות להקים תכנית מלאה שתתקיים בנצרת מבחינת חברי סגל
 . חומרה ותוכנה ועוד, שירותי, מעבדות מחשבים

כאשר בקרב החברה הערבית האחוז אף  03%מהחוג עומד היום על  עוד נציין כי שיעור הנשירה
ניסיוננו מראה כי הצלחה בשנת הלימודים הראשונה מהווה מנבא מצוין , עם זאת. גבוה יותר

רואה החוג למדעי המחשב חשיבות בפתיחת , לאור זאת. לסיכויי ההצלחה בלימודים בכלל
מידים שיתקבלו אליה להמשך לימודים חלק בלבד וזאת כדי להכין תל' התכנית בנצרת לשנה א

בנצרת ' מציע החוג לתגבר את לימודי שנה א, בנוסף. בתכנית הרגילה ולסיום התואר בזמן תקני
 .קורסי הכנה בעברית ובאנגלית ומדעי המחשב, בלימודי מתמטיקה

 .לתכנית זו ימונה ראש תכנית מסגל החוג למדעי המחשב
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 כללימתווה 

מודל של תכניות לימוד משולבות מבחינה  המציג, ני החוגים שפורטו לעילשלגבי  ה שלנוההצע
זוהי הדרך המיטבית , לדעתנו. חלק מהלימודים ייערך בנצרת וחלק בחיפה, דהיינו. גיאוגרפית

 באופן כזה פעילות אוניברסיטת חיפה בנצרת שזורה באופן הדוק יותר. להתנעת התהליך בכללותו
והסטודנטים יהוו חלק אינטגרלי ממארג הסטודנטים של עם פעילותה בקמפוס בחיפה 

 :את הנקודות הבאות להדגישאנו מוצאים לנכון , אי לכך. בכללותה חיפהאוניברסיטת 
לתכניות אלה תהיה אחריות אקדמית מלאה של אוניברסיטת חיפה רמת הסטודנטים  .0

א זהה לזו של הי( תואר בוגר)תעודת הגמר ו תהיה זהה לזו בחיפה ורמת תכניות הלימוד
 .אוניברסיטת חיפה

 .האוניברסיטה י"ויועסקו ישירות עי האוניברסיטה "ע ימונוהמורים כל  .5
 .ראשי החוגים בחיפה יהיו ראשי התכניות שיפעלו בנצרת .0
 .הבחינות יהיו זהות ובאותם תאריכים .0
. ת המודל התקציבי המדויק"ם סופית עם ותתכניות אלה יצאו לפועל רק לאחר שיוסכ .2

למקרה של  גירעוניתרשת בטחון למניעת מצב שבו התכנית תהיה  חייב לכלולמודל ה
 .נשירת סטודנטים במהלך הלימודים

 
 

 ,בברכה                                                                                 
 
 

 י'דוד פרג' פרופ                           
 רקטור                       

 
 
 
 
 
 

 :העתקים
 נשיא, מר עמוס שפירא

 עוזר הרקטור, דורית פוד' פרופ
 המזכיר האקדמי, שושי לנדמן' גב

 
 ג"ר מל"סיו, ירון-חגית מסר' פרופ
 ת "ר ות"סיו, יזהאפייסל עז' פרופ

  ג"ומזכיר מלל לעניינים אקדמיים "סמנכ, מיכל נוימן' גב
 ג"מל-ת"ות, לתכנון ומדיניותל "סמנכ, מרב שביב' גב
 ג"מל-ת"ות, ל לתקצוב"סמנכ, שירה נבון' גב
 ג"מל-ת"ות, היועצת המשפטית, פליישמן –ד יעל טור כספא "עו
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 כ"ט תמוז, תשע"ה
 2015יולי,  16

 LD96: סימוכין    
 
 
 

 לכבוד
 קופטי מאזן עו"ד
 העמותה של המנהל הועד יו"ר

 נצרת האקדמי המוסד עמותת
 שנלר-זיאד תאופיק ע"ש החינוך קרית
 16000 נצרת

 
 

 ,רב שלום
 

 נצרת בקמפוס חיפה אוניברסיטת באחריות אקדמית לפעילות מתווה :הנדון
 157.2. מיום מכתבך :סימוכין

 

 גב' מל"ג ומזכיר אקדמיים לעניינים סמנכ"ל עם בדוא"ל התכתבותך וכן ,2.7.15 מיום אלי מכתבך לאור

 נקודות: מספר להדגיש נבקש נוימן, מיכל

 

 בעבר שהוענק ההיתר של תוקפו (,30.12.14 )מיום המל"ג להחלטת בהתאם כי להזכיר אבקש ראשית

 ולקיים סטודנטים לרשום ,לפרסם המוסד על נאסר 1.1.15 מיום והחל פג, נצרת האקדמי למוסד

 למוסדכם ניתן לא בזמנו שהוסכם במתווה גם כמו המל"ג בהחלטות מקום בשום אקדמיים. לימודים

 במכתבך. מציין שאתה כפי חיפה" אוניברסיטת של אקדמית באחריות מתוקצבת מכללהכ" היתר

 בנצרת. בקמפוס חיפה אונ' ובאחריות מטעם אקדמיים לימודים לקיים לאפשר ועודנה הייתה הכוונה

 

 ולות"ת למל"ג עומד הינך בראשה והעמותה חיפה אוניברסיטת ידי על בזמנו הוגש אשר המתווה שנית,

 על המברכת זה בעניין מל"ג או ות"ת בהחלטת לראות אין לפיכך, אלו. צדדים שני בין הסכם הינו

 ככל פועלים אנו הצדדים. בין כמתווכות או ההסכם של ליישומו האחריות את עליהן כמטיל המתווה

 וות"ת, מל"ג למדיניות בהתאם יתבצע המתווה יישום כי להבטיח מרובים מאמצים הקדשת ותוך יתןהנ

 בעלות אקדמיות תכניות מפרט להצגת דרישה זה ובכלל הצדדים, ידי על שהוסכמו העקרונות פי ועל

 זאת עם יחד בקמפוס. הפעילות על האקדמית האחראית חיפה, אוניברסיטת ידי על תעסוקתי אופק

  נצרת. בקמפוס למהלך להוביל שאמורות ההסכמות בליבת הינם הצדדים בין פעולה ושיתוף דברותהי

 

 גדי פרנק

 מנכ"ל

  

 

 

Gady Frank 

Director General 
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 למתווה ההסכמה שלאור סבורים אנו ,30.6.15 מיום אלי חיפה אוניברסיטת רקטור של למכתבו באשר

 מאחר זאת לצד הצדדים. בין ושוטפת ישירה פנימית תקשורת תתבצע כי היה נכון פעולה, של משותף

 מהצדדים למי למסור ות"ת-מל"ג על חובה כל חלה לא כי נדגיש אותו. מצרפים אנו לקבלו שביקשתם

 כל כי ומצופה מדיניות, לגיבוש כבסיס המקצועי הצוות אל או להנהלה הממוענים כלשהם מסמכים

   נאות. באופן תיעשה זה בהקשר המקצועי לצוות פניה

 

  הקרובים. בימים זאת עשו אנא הרקטור, של למכתבו התייחסותכם להעביר שתבחרו ככל

 

 
 
 

 ,בברכה
 
 

 פרנק גדי
 ת"ות/ג"מל  ל"מנכ

 
 

  :העתקים
 ג"מל ר"יו סגן -ירון מסר חגית 'פרופ
 ות"ת יו"ר סגן עזאיזה, פייסל פרופ'

 ג"מל/ת"ות ,ומדיניות לתכנון ל"סמנכ מ"מ  -סטון ארי מר
 ג"מל/ת"ות ,לתקצוב ל"סמנכ -נבון שירה 'גב
 ג"מל ומזכיר אקדמיים לעניינים ל"סמנכ -נוימן מיכל 'גב

 מל"ג/ות"ת המשפטית, היועצת כספא, טור יעל עו"ד
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י"גאב,תשע"ה

2015יולי,29
LD106:סימוכין


לכבוד
קופטימאזןעו"דפרג'ידודפרופ'

המנהלהועדיו"ררקטור
נצרתהאקדמיהמוסדעמותתחיפהאוניברסיטת




,רבשלום


נצרת בקמפוס חיפה אוניברסיטת מטעם אקדמית פעילות :הנדון


16.7.15,21.4.15,21.6.15מיוםות"ת-מל"גמנכ"למכתב:סימוכין
18.5.15,30.6.15-מיוםהאוניברסיטהרקטורמכתב

2.7.15,15.5.15,20.7.15-מיוםהעמותהשלהמנהלהועדיו"רמכתב
מיוםהעמותהשלהמנהלהועדליו"רחיפהאוניברסיטתורקטורחיפהאוניברסיטתנשיאביןהבנותסיכום

21.10.14
18.11.14מיוםמל"גהחלטת,5.11.14מיוםות"תהחלטת



גבוהה,להשכלהוהמועצהותקצובלתכנוןהועדההחליטו18.11.14וביום5.11.14ביוםכידוע,

 ויובא הולם תקציבי גיבוי יספק אשר האוצר משרד עם מתאים סיכום להשגת בכפוףכיבהתאמה,

, בנצרת חיפה אוניברסיטת של אקדמית באחריות מתוקצב קמפוס של פתיחה תקודם,ת"ות לאישור

 מתוקצב קמפוס של לקיומו בהתייחס להחלטה שמצורף המתווה עיקרי עקרוניתאושרוובהתאם

לקידוםהמוקדשיםהרביםמהמאמציםכחלקזאת'בנצרת חיפה אוניברסיטת של אקדמית באחריות

בישראל.הערביתההאוכלוסייעבורגבוההלהשכלהההנגשה



חודשלסוףעדכיסוכםהצדדים,חתמועליוההבנותבהסכםשפורטוכפימההחלטהנפרדבלתיכחלק

ידיעלהלימודתכניותופתיחתבקמפוסהאקדמיתהפעילותלהמשךמפורטמתווהיוגש2014דצמבר

,מיידיבאופןהפעילותמלואאתלהסדיראפשרותאיןאםגםכיהבנהמתוךזאתחיפה.אוניברסיטת

שהינןהרצויותהלימודתכניותלפתיחתתכנוןשיציגעבודהמתווהחודשיםמספרבתוךלהציגניתן

משפטיים,תקנוניםבקמפוס,והמנהלייםהאקדמייםהפעולהאופניתעסוקתי,אופקבעלות

קבלתכךומתוךמל"ג,-ות"תשלהמקצועיהצוותידיעלבדיקתןלאחרהתקציביותוהמשמעויות

קיימא.וברמוצלחמיזםהיותולטובתנצרת,בקמפוסחיפהאוניברסיטתפעילותשלוללתכתמונה



מתואםכאמורמתווההוגשטרםחודשיםתשעהמקץעמכם,רבותותכתובותפגישותאףועללצערנו

מל"גבהחלטותעומדותאינןהצדדיםביןחלקיתבהסכמהרקשהוגשוהצעותגםכן,כמוהצדדים.בין

תעסוקתי.אופקבעלילימודלתחומיבהתייחסובפרטזה,לנושא"תות-ו

 גדי פרנק

 מנכ"ל

  

 

 

Gady Frank 

Director General 
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תחומילפתיחתמוסכםומפורטהובמתוהצורךלצדשהוגדר,הזמניםבלוחלעמידההציפיהכייצוין

בכתבהןבנושא,להתקדמותכבסיספעמיםשלרבמספרידנועלהודגשותעסוקתיאופקבעלילימוד

ושיחותבע"פבפגישותוהןזה(למכתבבסימוכיןות"ת-מל"גמנכ"לשלמכתביוהיתר,בין)ראה,

הצדדים.שנינציגיעםשקיימנו



בסיעודתכניותשללפתיחהבלבדחלקימתווההוצע15.30.6מיוםאלינוהרקטורשלהאחרוןבמכתבו

לפתיחתכללהתייחסותללאתשע"זבשנה"ללפתיחהמיועדיםהתחומיםשניאולםהמחשב,ומדעי

מכינות(שתיייפתחותשע"ולשנתכיהוצע18.5.15מיוםהרקטור)במכתבהקרובהבשנה"לתכניות

קופטיעו"דשלבמכתבוחיפה.אוניברסיטתשלהאםבקמפוסהלימודיםעיקרביצועעלומתבססים

מיוםהרקטורבמכתבשצוינהכפיההצעהפרטיאתלאשרשאיןבדעה"אנוכיצוין20.7.15מיוםאלינו

18.5.15מיוםהרקטורבמכתבשהוצעותכניותשתילפחות"לאשרבקשהעלתהוכן"30.6.15

שנכללכפיתעסוקתיאופןבעלימהםאחדאףאשרמיםתחוכלליים("ולימודיםתקשורת)פסיכולוגיה,

ביןמהותיותהסכמותאיקיימותעדייןכיעולהמכך.ת"וותג"למלוהוגשהצדדיםסיכמועליובמתווה

בנצרת.חיפהאוניברסיטתקמפוסשלפעולתולמתווהבאשרהצדדים



אימותמתלימודיםתכניותפתיחתמתאפשרתלאלמעשהידכם,עלשהוצעהדבריםבמצבכך,מתוך

בנושא,ומל"גות"תשהציבוביעדיםעמידהמתאפשרתלאכןועלהקרובהבשנה"ל



כמהפיהממושךזמןפרקבחלוףגםהסכמותהושגולאעדייןכיהעובדהולאורלעילהאמורכללאור

תשע"ו,הקרובההלימודיםשנתפתיחתלקראתהחלטהלקבלוהצורךומל"ג,ות"תידיעלשאושרמזה

סבהתייחלרבותבנושא,החלטתםיישוםלאיבהתייחסדיוןומל"גות"תלמליאתלהביאבכוונתנו

בנצרת.חיפהאוניברסיטתשלהקמפוספתיחתבענייןההחלטהלביטול






,בברכה




פרנקגדי
ת"ות/ג"מלל"מנכ




:העתקים
ג"מלר"יוסגן-ירוןמסרחגית'פרופ
ות"תיו"רסגןעזאיזה,פייסלפרופ'
מל"ג/ות"ת,ומדיניותלתכנוןל"סמנכמ"מ-סטוןארימר
מל"ג/ות"ת,לתקצובל"סמנכ-נבוןשירה'גב
ג"מלהומזכיראקדמייםלענייניםל"סמנכ-נוימןמיכל'גב

מל"ג/ות"תהמשפטית,היועצתפליישמן,-כספאטוריעלעו"ד
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ה"תשעאבו"כ  
2015אוגוסט11  


לכבוד

עו"דמוטישחר



,שלוםרב


5/8/15-מכתבךמיוםה: הנדון

 הופתענוממכתבךהלוקהבאידיוקיםרביםוסתירותשונותאשרנבקשלהבהירן. .1


טרםהתייחסותלגופושלעניין,דהיינולמתווהלשיתוףפעולהביןאונ'חיפהלנצרת,נבקשלחדדאת .2

ההפרדההקיימתביןמתווהזהביןפעילותההקודמתשלהעמותהכמוסדבהיתראשרהסתיימהזה
מכבר.
למכתבךהינךמצייןכיבמסגרתהמתווההסכימההעמותהלוותרעלמעמדהכמוסדעצמאי.7בסעיף

לשנה עד פעל נצרת האקדמי המוסד היטב, לכם שידוע את ונבהיר נחזור ספק הסר למען לפיכך
החולפתתחתהיתרהמל"גלרישוםסטודנטיםולקיוםלימודיםאקדמאיים,אשרתוקפוהסתייםלפי

לאקשרלמתווההנדוןאולהסכמתהמוסדלמתווה.החלטתהמל"גל
גם להשכלהגבוההכמו הכרהכמוסד בחינתהיכולתלהעניקלו לצורך אתהמוסד בדיקותהמל"ג
להאריךלואתתוקףההיתרהעלושובושובבעיותקשותבפעילותהמוסד,במישוריםהשוניםאשר

הביאולסיוםתוקףההיתר.
ונ חוזרות בבדיקות איתנותבפרט להוכיח הצליח לא המוסד המל"ג, מטעם חיצוני רו"ח של שנות

בנושא הן לקראתפתיחתו למל"ג ידו על המוסדגםלאעמדבהתחייבויותשהוצגו פיננסיתכנדרש.
המוסד הציג פתיחתו לקראת )כזכור זמן לאורך פעילות את תבטיח אשר משמעותית תרומה גיוס

גודלמשמעותי,אשרמעולםלאהתקבלהבסופושלדבר(,לאעמדהתחייבותלתרומהספציפיתבסדר
בהצהרותיולפיתוחתשתיותעצמאיותוכו'.לצדזאתבדיקותהמל"גהציגוחולשהאקדמיתאשרבין
של ביותר מצומצם ומספר המוסד הפעיל אשר שתים מבין אחת תוכנית לסגירת הביאה היתר

דמי.סטודנטיםשאינומאפשרקיומושלמוסדאק
ביום הביא של13.5.14האמור לפעילותו ההיתר את להאריך עוד ניתן לא כי להחליט המל"ג את

 המל"ג ע"י התקבלה זו החלטה כי עוד נזכיר להיסגר. ודינו המוסד ניכר ואישורזמן הצגת טרם
ךא2014דצמברסוףהמתווההנדון,וכילבקשתנציגיהמוסדנמשכההפעילותהאקדמיתבמוסדעדל

ורקלצורךמציאתפתרונותלהשלמתלימודיהסטודנטיםהקיימיםבמוסדותחלופיים.

לענייןמתווהשיתוףהפעולהביןהעמותהלביןאונ'חיפה,עלאףניסיונותיכםליצורעירפולולעמעם .3

כי מאוד ברור למצער הנדון, המתווה בנושא חיפה אונ' ושל שלכם ההדדיות האמירות את מאוד
הנוכחיותאינןעולותבקנהאחדעםהמתווהשאושרעקרוניתבות"תומל"ג.כךלדוגמאאףההצעות

מבין איננו הקרובה בשנה לפתיחה ידכם על או האוניברסיטה ידי על המוצעים מהתחומים אחד
התחומיםהמנוייםבפירושבמתווהאשרהוגשעלידכםלמל"גוות"ת,ואףלגבייתחומיםהמצוינים

לפתיחהבשנההעוקבתניתנתאמירהכללית,לאמתחייבתולאמפורטת.כאפשריים
הצדדים, שני בין ההיבטים כלל של מפורט סיכום לשם שניתנו הרבים החודשים אף ועל במקביל
עמכם, שקיימנו ופגישות פה בעל והן בכתב הן הצדדים לשני מצידנו ונשנות חוזרו פניות ולמרות

בהירותכיהצדדיםלאהצליחולהגיעלהסכמותמלאותעלהפרטיםההתכתבויותהאחרונותשבותומ
הנדרשיםלשםהפעלתהמתווהבהתאםלהחלטותות"תומל"גובאופןשמבטיחוודאותלגביהפעלתו

כאמור שהתקבלו. להחלטות בהתאם סביר זמנים ובלוח זמן לאורך ר"יושללמכתבו3בסעיף
העמותה בש20.7.2015מיום כי בדעה ביטוי"אנו לידי שבאה כפי ההצעה פרטי לאשר אין זה לב

שלהאחרוןמכתבו,היריעהקיצורולמען,יוםשלבסופולמכתבך:"16וכןבסעיףבמכתבהרקטור..."
.המתווה"שלבוטההפרהתוך,לחלוטיןהקלפיםאתטרף,האוניברסיטהרקטור
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כןיובהרויודגש,בהתאםלמכתבנוהקודם,כיהחלטותות"תומל"גאשרדנובנושאמבחינהתכנונית
 למערכתית, אישורעקרונותיתייחסו פעילותאקדמיתמטעםאוניברסיטתחיפהבנצרת. קיומהשל

 חיפה לאוניברסיטת ואפשר הדין משורת לפנים היה לקיוםהמתווה עםמתווה בשיתוף הפעילות
ך,אךאיןבהחלטההתחייבותלהפיכתמרשתךלמכללהבאחריותאקדמיתאולהסדרתמעמדהמרשת

באופןכלשהו,קלוחומרכאשראיןההחלטהוהמתווהמיושמיםכנדרש.

רצופים .4 האחרונים מכתביכם וכן במכתבך המועלות והטענות הבקשות כי נציין הדברים בשולי

סתירותוקשייםפנימיים.כךלדוגמהמחדכתבתםלנומספרפעמיםעלהדחיפותבהבאתהנושאלדיון
הנך במכתבך ומאידך הקרובה, האקדמית השנה לפתיחת הזמנים לוח לאור וות"ת מל"ג והכרעת

דורשמאתנולהימנעבשלבזהמלדוןבנושאבמל"גובות"ת.


,ולאוראייישוםהמתווהע"יאוניברסיטתחיפהומרשתך,נוכחהצרכיםעליהםהצביעומל"גוות"ת .5
יובאהנושאלדיוןבות"תומל"גבקרוב.בשלבזהמוצההדיוןביןהצוותהמינהלילבינכםבנושא.מכל
מקום,ככלשמרשתךמבקשתלהביאהתייחסותהבכתבלנושאבמסגרתדיוןשיתקייםבות"ת/מל"ג,

פניהחבריםלקראתהדיון.היארשאיתלעשותזאתוזותוצגב









,בברכה



,עו"דפליישמן-יעלטורכספא
היועצתהמשפטית

 
 

 העתקים:
 מרעמוסשפירא,נשיאאוניברסיטתחיפה

 דודפרג'י,רקטוראוניברסיטתחיפהפרופ'
 

 עו"דמאזןקופטי,יו"רהוועדהמנהל,נצרת
 

 עו"דעמיתפרסיקו,יועץשרהחינוך
 

 פרופ'חגיתמסרירון,סיו"רהמל"ג
 פרופ'פייסלעזאיזה,סיו"רות"ת
 מרגדיפרנק,מנכ"למל"ג/ות"ת

 גב'מיכלנוימן,סמנכ"ללענייניםאקדמיים/מזכירהמל"ג
 גב'שירהנבון,סמנכ"לתקצוב

 מראריסטון,מ"מסמנכ"לתכנון
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 שלום רב,
 

 יוזמת המוסד האקדמי נצרת באחריות אקדמית של אוני' חיפה הנדון:
  11.8.15מכתבך מיום 

 
קיבלנו מכתבך שבסימוכין, ולצערנו עלו בו דברים רבים ומגמתיים שאינם תואמים  .1

 את המציאות, וחבל.
באופן יחד עם זאת, לאור העמדה הנחרצת המובעת במכתבך, בכוונתנו להשיבך  .2

 מסודר, זאת בתקופה הקרובה )עד לתום פגרת הקיץ(.
בשלב זה, אנו חוזרים על עמדתנו, כי עד לכניסת יו"ר ות"ת לתפקידה, טוב יהיה אילו  .3

 לא תנקטו כל עמדה לביטול מתווה טרכטנברג.
 

 בכבוד רב,
 

 מוטי שחר, עו"ד
 

 העתק:

 יועץ השר( –יקו )על ידי עו"ד פרס שר החינוך ויו"ר מל"ג –מר נפתלי בנט 
 ס.יו"ר המל"ג –פרופ' חגית מסר ירון 

 ס.יו"ר ות"ת –פרופ' פייסל עזייזה 
 מל"ג/ות"תמנכ"ל  –מר גדי פרנק 

 סמנכ"ל עניינים אקדמיים ומזכיר המל"ג –גב' מיכל נוימן 
 

 המוסד האקדמי נצרת – עו"ד מאזן קופטי, יו"ר הוועד המנהל
 נשיא אוני' חיפה –מר עמוס שפירא 

 רקטור אוני' חיפה –ופ' דוד פרג'י פר

 לכבוד
 גב' יעל טור כספא, עו"ד

 יועמ"ש
 מל"ג ות"ת

 

 א"לבדו

16/08/2015 
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 שלום רב,

 המוסד האקדמי נצרת הנדון:

בהמשך לתכתובות קודמות בנושא המוסד האקדמי נצרת, הובא לידיעתי היום כי פרופ' 

מ"מ יו"ר ות"ת הודיע לאחרונה כי הוא מנוע מלטפל בנושא, הואיל והוא מצוי  –עזייזה 

 בניגוד עניינים.

ללא יו"ר וללא ס.יור ובהרכב זה, ונראה  – הודעה זו, מותירה את ות"ת בהרכב חסר מאוד

ראוי כי לא יתקיים דיון עקרוני בעל השלכות מהותיות בנושא המוסד, זאת למצער, עד 

 לכניסתה של יו"ר ות"ת לתפקידה.

זה המקום לשוב ולהדגיש, כי המוסד האקדמי נצרת עומד על זכותו להביע עמדתו בפני 

 החלטות בעניינו אשר יסבו לו נזק רב. מליאת מל"ג ומליאת ות"ת בטרם תתקבלנה

אבקשך להודיעני בחוזר עמדתך בנושא, שכן אם לא כן, לא יהיה מנוס מלפעול באפיקים 

 משפטיים אחרים.

 בכבוד רב,

 מוטי שחר, עו"ד
 העתק:

 ר וועד מנהליו" –עו"ד מאזן קופטי 
 ש מל"ג ות"תיועמ" –עו"ד יעל טור כספא 

 לכבוד

 גדי פרנק

 מנכ"ל מל"ג ות"ת

 ירושלים

 

 "לבדוא

06/09/2015 
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 לכבוד
 מר מוטי שחר, עו"ד

 

 שלום רב,

 

 ות"תולמנכ"ל מל"ג  6.9.15מכתבך מיום הנדון: 

 

 שבנדון. ךקיבלנו את מכתב

התקיימו באופן תקין  מרשתךעניינה של . כל הדיונים בבעניין הרכב חסר בות"ת הטענהאיננו מקבלים את 

ל עמינויה של פרופ' יפה זילברשץ ליו"ר ות"ת נוכח אישור  על כל פנים, .ובהתאם לסדרי הנוהל של ות"ת

 .מעבר לכך נושאידרש ללהורך איננו רואים צמתייתרת וממילא  הטענה, ידי המל"ג

כידוע עם זאת  ,כמובן שהדבר יתאפשרבטרם קבלת החלטות בעניינו, המוסד להביע עמדתו  בקשתלגבי 

מל"ג הבפני הות"ת ו איוב 5.8.2015מכתבכם מיום  ,לפיכך .בכתבגם מימוש זכות הטיעון יכול להיעשות 

 .יום 21כן בתוך בכתב אנא עשו נוספות אם ברצונכם להעביר טענות ו ,בנושא ןדיוהבמסגרת 

 

 

   בברכה,
 

 
 נדב שמיר, עו"ד

 סגן היועמ"ש
 העתק:

 מנכ"ל מל"ג/ות"תמר גדי פרנק, 
 היועצת המשפטית ,כספא-יעל טורעו"ד 
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 שלום רב,

 

 יוזמת המוסד האקדמי נצרת באחריות אקדמית של אוני' חיפה הנדון:

זה בא בכדי להשלים את טיעוני המוסד האקדמי נצרת, זאת לקראת הדיון מכתבי  .1

 בנושא שבנדון.

נושאים עיקריים ומהותיים, הראשון  ושהליש להעלות ש ,עוד בטרם אעשה כאמוראך  .2

מניעת ניגוד עניינים בדיון  השני ;גת ומליאת מל"פני מליאת ות"פ בזכות הטיעון בע"

 .4.11.15הדיון הצפוי ביום ; השלישי קבלת החלטה עוד בטרם גופו

 נושאים אלו, יושלמו טיעוני המוסד האקדמי נצרת. לושהשסיקרת לאחר  .3

ת, זאת בטרם כי המוסד האקדמי נצרת, עומד על זכותו להופיע בפני מליאת ות"יובהר  .4

 .תוך שמיעת טיעוניו בנפש חפצה תתקבל החלטה בעניינו,

 פן בע"ועיטזכות 

לית או ידוע כי זכות הטיעון הינה זכות יסוד בסיסית, במיוחד בפני רשות מנההווה  .5

ישירה  ,דיון הצפוי משמעותו פגיעה ממשיתוביתר שאת כאשר ה מעיין מנהלית

 .1וקרדינלית במוסד האקדמי נצרת

                                                           
 (.1997) 655-654, 649( 2, פ"ד לה )גינגולד נ' בית הדין הארצי לעבודה 654/78בג"צ  1

 לכבוד
 ד, עו"נדב שמיר רמ  יפה זילברשץ פרופ'

 משפטיתמחלקה     ריו"
 מל"ג ות"ת    תות"

 ירושלים   ירושלים
 
 

 LishcaSec@che.org.il:לבדוא"
 

 che.org.iladavn@: בדוא"ל
 

26/10/2015 

 5/4841ן: יכסימו
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 2וככל שהפגיעה חריפה יותר כך גדלה הזכות לטיעון וןיעלטי כאז וףג כלי כ היאה הלכ .6

 .קבלת ההחלטה םטרבת וזא

ון ברשות היגיון רב המושתת בפסיקה ובין היתר ניתן לציין את חיזוק האמלדבר  .7

ויצירת תחושת צדק, אשר יש לציין כי  הפועלת על פי טעמים ענייניים ובלתי מוטים

 .במקרה דנן החלה לאבד קשר עם המציאות

כן מדובר שבמשתמע,  וזכות השימוע קיימת גם אם לא נקבע במפורש אכי  יובהר, .8

 .3הלכתית ואין לפרשה כהסדר שליליבזכות 

למשל ך כ חובת זכות הטיעון יסודה נטוע היטב במשפט הישראלי מקדמת דנן.עקרון  .9

, פ"ד י"ב ברמן נ' שר הפנים 9/58בג"צ ) נות המשפט הישראלינקבע כבר בראשית ש

1493): 

חוקים, באופן יחסי חדשים, הרחיבו, אם לא יצרו מעיקרא, את "

הפרקטיקה להטיל על מחלקות או פקידים ממשלתיים את החובה 

להחליט או להכריע בשאלות מסוגים שונים. במקרה שלפנינו, כמו 

בהרבה אחרים, הדבר אשר יביאון להכרעה הוא לפעמים ענין שיש 

ת, ואינו מעורר שאלות של דבר הלכה. דע-פי שיקול-להסדירו על

מן הסוג האדמיניסטרטיבי; אך יש  –מניח אני  –כרגיל יהיה זה 

ויתעוררו בו הן דבר הלכה והן דבר עובדא, או אפילו שיהיה תלוי 

בדבר הלכה בלבד. במקרים כאלה על מועצת החינוך יהיה לוודא את 

תם אחד מן למותר להוסיף כי בעשוההלכה וגם לוודא את העובדות. 

לשני   (fairly)השניים חייבים הם לפעול בתום לב ולהאזין הוגות

הצדדים, כי זו היא חובה המוטלת על כל מי שמחליט באיזה שהוא 

ענין. אך אין אני סבור כי עליהם לדון בשאלה כזאת כאילו היה זה 

אין להם סמכות להשביע, ואינם חייבים בחקירת  (trial) משפט

להשיג אינפורמציה בכל דרך הנראית להם טובה  עדים. יכולים הם

ביותר, ובלבד שאלה אשר הנם צדדים למחלוקת, תינתן להם 

רלבנטית  (statement) הזדמנות הוגנת לתקן או לסתור כל אמירה

 ".המזיקה לעמדתם

... 

המשתזר ועולה מכל האמור, כי לפי הכלל הנקוט במשפט המקובל "

ואפילו  –זה מאות בשנים, לא יורשה גוף אדמיניסטרטיבי 

לפגוע באזרח פגיעת  –שיפוטי( -אדמיניסטרטיבי טהור )לא מעין

                                                           
 (.2003) 599, 577( 4, פ"ד נז )ם-אלוני נ' מבקרת עיריית י 7805/00בג"צ  2
 םש 3
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כן ניתנה לנפגע -גוף, רכוש, מקצוע, מעמד וכיוצא בזה, אלא אם

  ".ה העתידהבפני הפגיע הזדמנות הוגנת להשמעת הגנתו

 

 (ההדגשות אינן במקור מ.ש)

ת "זו אף זו, המוסד האקדמי נצרת, אף עומד על זכותו להישמע בפני מליאת ותלא  .10

, (זאת באופן של ערעור, או מעין ערעור על החלטה)כבר כעת ולא לאחר קבלת החלטה 

בהקשר זה ר' ) תוצאהביא לאותה תנראה כי שמיעה מאוחרת בפני הרכב זהה, ואיל וה

 .(291( 5, פ"ד מח )באקי נ' מנכ"ל משרד הפנים 2911/94בג"צ בין היתר 

מתקפח  בשימוע מאוחר,ק מי שנאלץ להסתפ"על כן, כידוע, הלכה היא כי יתר  .11

 ."4בזכותו

זכותו הבסיסית לטיעון בפני חברי צרת על נעומד המוסד האקדמי עיל, להמקובץ לאור  .12

ת, זאת בטרם תתקבל כל החלטה בנושא, ובמיוחד מקום בו ההחלטה הצפויה "ות

 צופנת משמעויות קשות ובלתי הפיכות.

 הדיוןקבלת החלטה עוד בטרם 

ת לפרסם קול "ג ות"התברר למוסד האקדמי נצרת, כי בכוונת מינהל מללאחרונה  .13

 בוהה למגזר הערבי בפריפריה.קורא להפעלת מוסד אשר ינגיש את ההשכלה הג

שהיו אמורות להיות  "גרמתווה טרכטנב"האמור לעיל הינה אחת המטרות של  ויודגש, .14

 מיושמות דרך הפעלת המוסד האקדמי נצרת באחריות אקדמית של האוניברסיטה.

קבלת החלטה בעניינו של הינה  ה לפרסום קול קוראאמורהיוזמה הפניו, נראה כי על  .15

של ה דעת "נעילת"המוסד האקדמי נצרת עוד בטרם התקיים הדיון בעניינו ובחזקת 

ת, דבר שאינו עולה בקנה אחד עם עקרונות המנהל הציבוריים אשר "מליאת הות

 לרגלייכם. ורים להיות נראמ

בלב אין כך הם הדברים וכי טענות המוסד יישמעו האקדמי נצרת תקווה כי המוסד  .16

 .ובנפש חפצהנקי 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 פרשת באקי 'ר 4
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 ניגוד ענייניםניעת מ

הובא לידיעת המוסד ה גדי פרנק, "ה –ג "ל המל"למנכ 6.9.15 מיוםבמכתבי כאמור  .17

מתווה "כי הוא מנוע מלטפל בנושא  גינותוהבהודיע  עזייזההאקדמי נצרת כי פרופ' 

 הואיל והוא מצוי בניגוד עניינים. "טרכטנברג

המוסד האקדמי נצרת מבקש כי במסגרת הדיון , עזייזהזו של פרופ' הודעה פי על  .18

מהצבעה, וכן יש אף לשקול מניעת  עזייזהתיד להיערך בנושא, יימנע פרופ' שע

 השתתפותו בדיון עצמו בשל ניגוד העניינים.

 

 לגופו של ענייןטיעונים 

הרב של המוסד האקדמי נצרת, נראה כי הוא נפגע באופן חמור ביותר לצערו  .19

 ורקטור נשיא –לת והאדישה של אוני' חיפה והעומדים בראשו מההתנהלות המזלז

 .האוני'

ת "ג ות"הנהלת המוסד האקדמי נצרת פעלה מראשית הדרך על פי הנחיות מלבעוד  .20

בדייקנות את כל הדרישות, הנהלת אוני' וקיבלה על עצמה  "הנושא מתווה טרכטנברג

חיפה הערימה קשיים רבים, לא ניהלה כל שיח והלכה למעשה עשתה ככל יכולתה על 

 לא להגשים את החזון.מנת ש

כי כאמור במכתבנו הקודם בנושא, טענו כי אוני' חיפה היתה לא אחר מכלי  ודגש,י .21

האקדמי  "להקנות למוסדת היוצא, וכי עיקר החזון היה "ר ות"להגשמת חזונו של יו

 אקדמית של אוניברסיטה".נצרת מעמד של מכללה מתוקצבת באחריות 

ללה למוסד מתוקצב היה הפיכת המכ העניין העקרוניהינו כי  הדברים יוצא שלפועל  .22

 .עניין משניזהות האוניברסיטה הינו עוד ב, באחריות אקדמית

לוותר  נאותה סד האקדמי נצרתעמותת המוזו אף זו, יודגש ברחל בתך הקטנה כי לא  .23

אייה רחבה , זאת תוך ר(על פי בקשתו של פרופ' טרכטנברג) מוסד עצמאיעל מעמדה כ

זור והנגשת ההשכלה הגבוהה למגזר הערבי בפריפריה של טובת הסטודנטים והא

 הצפונית.

הן  תוך אמון מלא, צהימא החלטה הקיבלהמוסד האקדמי נצרת, הנהלת ויודגש,  .24

ג כי יכבדו את ההחלטות הקודמות ואת העיקרון "ת מל"ת והן במליאות ות"ר ות"ביו

 .של הפיכת המכללה למוסד אקדמי מתוקצב באחריות של אוניברסיטה

ההחלטה כיום הינו לא רק פגיעה חמורה במוסד, אלא הפרת האמון כמו גם שינוי  .25

 עה.הפרת התחייבות שלטונית שניתנה למוסד אשר בהסתמך על כך שינה מצבו לר
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המוסד האקדמי נצרת עשתה ככל שלאל ידה על מנת לקדם את יובהר כי הנהלת עוד  .26

ים התחייבויות ועול עיתל המגעים עם אוני' חיפה, זאת תוך שהיא לוקחת על עצמה

יוזכר הויתור על )כספי לא לה, והכל על מנת לקיים את המתווה ולצאת אל הדרך 

 .(ב"וכיוצ ילות המכינות, גיוס סטודנטים, פרסום, תקורות, העמדת כיתות לימודפע

יישמה הלכה למעשה את כל הנדרש ממנה, שיתפה המוסד האקדמי נצרת הנהלת  .27

ול ההחלטה בנושא פעולה באופן מלא ועקבי עם כל הדרישות שהוצבו בפניה וכעת ביט

 .מוות לפעילותה ולמאמציהמהווה גזר דין 

 :כל האמור, תתבקשו לפעול כדלקמןלאור  .28

ת ומליאת "את נציגי המוסד להשמיע טענותיהם בפני מליאת ותלזמן  .28.1

 ;בטרם תתקבל החלטה בנושאג "מל

למוסד להגשים את את ההחלטות על כנן תוך מתן האפשרות להותיר  .28.2

החזון של מתווה טרכטנברג, זאת על ידי אוני' אחרת, זאת כאשר אוני' בר אילן 

 .הביעה נכונות לעשות כן

ינו האפשרות, אלא לפעול כנגד , לא תיוותר בידככל ודעתנו לא תישמע לצערנו, .29

 לא רק באשר, וזאת ההחלטות הצפויות, כמו גם הדרך, זאת בפני ערכאות משפטיות

 לפן המנהלי של הפעולה, אלא גם לגבי אומדן הנזקים שנגרמו למוסד.

 

 

 בכבוד רב,
 

 מוטי שחר, עו"ד
 

 :לוט

 5.8.15הקודם מיום מכתבי 
 27.8.15עזייזה בעניין ניגוד עניין מיום פרופ' הודעת 

 

 העתק:

 שר החינוך ויו"ר מל"ג –מר נפתלי בנט 
 ת"ג ות"ל מל"מנכ –גדי פרנק מר 

 יועמ"ש מל"ג/ות"ת –פליישמן  –עו"ד יעל טור כספא 
 

 יו"ר הוועד המנהל עו"ד מאזן קופטי,
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۲۰۱٥/ ۹/ ۱ Gmail  ???? ????? ??? 25815

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=2677b5df4a&view=pt&search=inbox&msg=14f6eb36d51baec0&siml=14f6eb36d51baec0 1/1

<raed.mualem@gmail.com>  Raed Mualem

25815 ??? ????? ????

<azaiza@univ.haifa.ac.il>  Faisal Azaiza13:28 27 באוגוסט 2015 בשעה
<avnerc@miis.edu> "Cohen, Avner" ,<hagitm@che.org.il> Hagit Messer Yaron :אל

Robert Prescott" ,<amibiba@gmail.com> "amibiba@gmail.com" ,<raed.mualem@gmail.com> Raed Mualem :עותק
<prescott.nai@gmail.com> "((prescott.nai@gmail.com

שלום לכולם

 

עקב ניגוד עניינים, כיוון היותי חבר סגל באוניברסיטת חיפה, אני מנוע מלטפל בנושא.

 

Prof. Faisal Azaiza
School of Social Work

University of Haifa
Tel: 972‐4‐8240826
Fax: 972‐4‐8246832

e‐mail: azaiza@univ.haifa.ac.il

 

 [From: Hagit Messer Yaron [mailto:hagitm@che.org.il
Sent: Wednesday, August 26, 2015 11:13 AM

To: Cohen, Avner
(Cc: Raed Mualem; amibiba@gmail.com; Robert Prescott (prescott.nai@gmail.com

Subject: Re: ???? ????? ??? 25815

 

אבנר שלום, אני מעבירה מכתבך לסיו״ר ות״ת, פרופ׳ פייסל עזייזה.

[טקסט מצוטט מוסתר]
[טקסט מצוטט מוסתר]

mailto:azaiza@univ.haifa.ac.il
mailto:hagitm@che.org.il
mailto:prescott.nai@gmail.com
mailto:amibiba@gmail.com
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 שלום רב,

 

 

 יוזמת המוסד האקדמי נצרת באחריות אקדמית של אוני' חיפה הנדון:
 כל צרופותיו( על) 29.7.15מכתבך מיום 

 

אשר הובילו את  דיוקיםקיבלנו מכתבך האחרון שבסימוכין, ולצערנו, נפלו בו אי  .1

ת אשר אתה עומד בראשו למסקנה קשה ביותר בעלת משמעויות מינהל מל"ג ות"

  המוסד האקדמי נצרת.עמותת פוגעניות כלפי 

, כבר בראשית הדברים, אציין כי עמותת המוסד האקדמי נצרת, הטובלמען הסדר  .2

אינה מקבלת כלל ועיקר את המסקנה לפיה יש לבטל את היוזמה להפוך את המוסד 

למוסד תחת אחריות אקדמית של אוני' חיפה )מתווה טרכטנברג(. ככל אקדמי נצרת ה

ת, תיערך בפני מל"ג וות" וזו אכן כוונתכם, אנו דורשים כי טרם הבאת הנושא לדיון

 פגישה איתך ועם צוותך.

 לכבוד
 מר גדי פרנק

 מנכ"ל
 מל"ג ות"ת

 ירושלים
 

 gadyf@che.org.il :לדוא"ב

05/08/2015 

 5/4636ן: יכסימו

mailto:motti@mtts-law.co.il
http://www.mtts-law.co.il/
mailto:gadyf@che.org.il
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יתר על כן, זו העת לומר באופן חד וברור, כי אנו עומדים על כך שנוזמן להופיע בפני  .3

ג ולהשמיע דברינו באשר להתנהלות הדברים החל מליאת ות"ת ומליאת מל"

 ם ועד לשלב בו אנו נמצאים.מראשית

פעלה ועודנה פועלת על פי הנחיותיכם כפי כי עמותת המוסד האקדמי נצרת יובהר  .4

, כך , ומכתבך האחרון, זאת בשיתוף פעולה מלא(על כך עוד יורחב להלן)שהועברו 

, לא רק במישור האקדמי, אלא גם בלתי הפיךלצערנו הרב, עתיד לפגוע בעמותה באופן 

 במישורים רבים אחרים.

ת, זאת "ג ות"יוזמת טרכטנברג, החלה חודשים טרם קיבלה את אישור מל כידוע, .5

ו גם עם בכירים כמ ,טרכטנברג פרופ' –ת היוצא "ר ות"במסגרת דיונים רבים מול יו

 ת."אחרים במינהל ות

להקנות למוסדהאקדמי נצרת מעמד "הביע פרופ' טרכטנברג את כוונתו  2014באפריל  .6

לזהות באשר . "של מכללה מתוקצבת באחריות אקדמית של אוניברסיטה

א "ת ובראשן אוני' תשיש לבדוק חלופות שונו"האוניברסיטה, קבע פרופ' טרכטנברג 

היה הפיכת  העניין העקרונימדברים בעד עצמם, ונראה כי דברים ה ."ואוני' חיפה

 ב באחריות אקדמית.המכללה למוסד מתוקצ

מוסד עצמאי, כסד האקדמי נצרת, לוותר על מעמדה כך, הסכימה עמותת המובמסגרת  .7

למגזר  הזור והנגשת ההשכלה הגבוהאייה רחבה של טובת הסטודנטים והאזאת תוך ר

זה לא היה פשוט כלל ועיקר והוא כלל את ביטול יתור ו הערבי בפריפריה הצפונית.

 ההיתר שניתן למוסד ופיזור הסטודנטים שלמדו בו באותה תקופה.

האוניברסיטה כמו גם על ורקטור יא על ידי נש 2014אשר נחתם באוקטובר  ,המתווה .8

קבע יעדים ברורים ומדוייקים, אשר היו אמורים  ר הוועד המנהל של העמותה,"ידי יו

 .להוות את הבסיס להסדרת מעמדו של מתווה טרכטנברג

, 5.11.14ג בימים "ת ולמליאת מל"ף לאישור מליאת ותכך, עלה הנושא אלאור  .9

 בהתאמה. 18.11.14

 המנגנון העקרוניההחלטות המדוברות קבעו את שתוכל להיווכח בעצמך, כפי  .10

 מעמד המוסד האקדמי נצרת כמכללה באחריות אקדמית של אוני' חיפה.להסדרת 
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ג הבינו היטב כי המוסד האקדמי נצרת, אשר היה באותה "ת והן מל"הן ות כלומר, .11

ם פעילות אקדמית, מקבל את המתווה ככתובו הפועל תחת היתר לקיישעה מוסד 

 ת על אף העובדה כי הדבר הוביל באופן ישיר לביטול ההיתר שניתן לווכלשונו, זא

 .(מתוך כוונה להסדיר שוב את הפעילות במודל של מכללה בחסות אקדמית)

בים במוסדותיה המנהלים עמותת המוסד האקדמי נצרת, קיימה דיונים ר ויודגש, .12

, , תוך אמון מלא במועצה להשכלה גבוההאימצה בנושא, ובסופו של יום קיבלו החלטה

זאת  –כי ביטול ההיתר הינו צעד הכרחי לשם הסדרת מעמדה החדש של המכללה 

 כמוסד תחת אחריות אקדמית.

ועד היום, עמותת המוסד האקדמי נצרת שיתפה פעולה באופן מלא עם כל מאז  .13

 ת והן על ידי אוני' חיפה."ג/ות"הדרישות שהועלו, הן על ידי מינהל מל

למשל, ויתרה העמותה על הפעלת המכינות על פי עקרונות המתווה, כך  .13.1

והעבירה את השליטה באופן בלעדי לאוני' חיפה, זאת לאחר שהעמותה היא זו 

ייסה את הסטודנטים ונשאה בכל ההוצאות הקשורות בכך פרסמה וג אשר

 ;(ויובהר כי אוני' חיפה אף לא שילמה כל תקורה בגין השימוש במבני העמותה)

למשל הסכימה העמותה לדחות פעם אחר פעם את מועד תחילת כך  .13.2

 הלימודים המשוער;

מסויימות אשר אקדמיות לוותר על תוכניות למשל הסכימה העמותה כך  .13.3

ולאפשר  "לתקוע מקל בגלגלים"היו חלק מהחזון הפועם שלה, מתוך מטרה שלא 

 את קידום המתווה;

 עוד דוגמאות רבות אחרות.וישנן  .13.4

אימת שהוצבו בפני העמותה קשיים, היתה היא זו הראשונה לבצע ויתורים, כל  .14

יה רחבת לעיתים כואבים ולעיתים מרחיקי לכת, זאת מתוך עקרון טובת המהלך ורא

 היקף.

ל, כך גברו הדרישות השונות של "נראה כי ככל שהעמותה הסכימה לוויתורים הנאך  .15

 יתר הצדדים המעורבים.

ו האחרון של רקטור האוניברסיטה, טרף של יום, ולמען קיצור היריעה, מכתבבסופו  .16

 את הקלפים לחלוטין, תוך הפרה בוטה של המתווה. 

  מכתב זה, כוונתה של האוניברסיטה לקיים שלוחה בעיר נצרת, הא ותו לא. פיעל  .17
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מיתית ברוח הרב, במכתב זה, כמו גם במכתבך שלך, אין כל התייחסות אלצערנו  .18

בהסדרת מעמד המוסד האקדמי העסקות כאמור )ת "ג ות"וברוח החלטות מל המתווה

פעילות אקדמית מטעם אוניברסיטת חיפה בקמפוס ", אלא פתאום הפך הדבר ל(נצרת

 ."בנצרת

 לה לא ניתן יד.אנו לא מסכימים ולדברים אלכך  .19

לקיים תוכניות בפסיכולוגיה, המשותפת זו אף זו, לצערנו הרב, אף ההצעה לא  .20

 תקשורת ולימודים רב כלליים, נדחתה על ידך בטענה כי לתוכניות אלה אין אופק

לעניין אשכולות  ארתקאדוח את  יםתואמ םאינ הדבריםכי אציין תעסוקתי. 

 המקצועות הנדרשים במגזר הערבי.

 העוסקות בהסדרת מעמדו החלטות עקרוניותת הינן "ג וות"לעיל, החלטות מלכאמור  .21

 קדמית.ת אשל המוסד האקדמי נצרת באחריו

האקדמי נצרת ביצע את כל הנדרש ממנו ואף יותר מכך, החל מהשלב הראשון המוסד  .22

 ועד ליום שליחת מכתב זה.

, ונראה כי החלטתכם התקופה האחרונהבמהלך נפגע אנושות האקדמי נצרת, המוסד  .23

 ית על המוסד מוות ידוע מראש.שלביטול המתווה, ת

ים את המתווה ואת ההתחייבויות של כלל הדברים אינם תואמהרב, ערנו צל .24

ת, ויותר מכך, אף מנוגדים להחלטה העקרונית "ג וות"המעורבים בדבר, לרבות מל

 בדבר הסדרת מעמד המוסד.

ת, "ר ות"פרופ' זילברשץ ליולדברים יצויין, כי היום התבשרנו על מינויה של מעבר  .25

ונראה כי ראוי יהיה לאפשר לפרופ' זילברשץ להיכנס לעומקם של דברים בטם 

 תתקבלנה החלטות עקרוניות כה חשובות.

 :כל האמור לעיל, נבקש כדלקמןלאור  .26

עם נציגי עמותת המוסד האקדמי נצרת איתך ועם צוות דחוף דיון לקיים  .26.1

, במסגרתו תישמע עמדתנו, לרבות ת"ג ו/או בות"משרדך טרם דיון במל

 ;או עם כל אוני' אחרתאפשרויות שונות לגבי הפעלת המתווה עם אוני' חיפה 

 .ת עד לאחר הדיון איתנו"ג או בות"מלדון בנושא במללהימנע  .26.2
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בעמותה, זאת אשר יש בו משום פגיעה אנושה ל "ויוחלט לקיים דיון בנושא הנככל  .27

 , תשקול העמותה דרכיה המשפטיות.מבלי לאפשר לנו להשמיע עמדתנו

 פגישה דחופה איתנו לשם המשך הסדרת מעמדו של המוסד. םעל תאונודה  .28

 

 

 

 בכבוד רב,
 

 מוטי שחר, עו"ד
 

 :העתק

 ג"ר מל"החינוך ויושר  –נפתלי בנט מר 
 ג"ר המל"יוס. –ירון חגית מסר  פרופ'
 ת"ר ות"יוס. –פייסל עזייזה  פרופ'

 ת"ג/ות"ש מל"יועמ –פליישמן  –ד יעל טור כספא "עו
 ג"ר המלל עניינים אקדמיים ומזכי"סמנכ –מיכל נוימן  גב'

 
 ר הוועד המנהל"קופטי, יומאזן ד "עו
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