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 51(459עשרה מס' )-החלטות מישיבת המועצה להשכלה גבוהה השלוש
 (185.29.תשע"ח ) סיוןב ט"ושהתקיימה בירושלים ביום 

 
 החלטות

 
 

 אוניברסיטת בר אילן –תכניות לאוכלוסייה החרדית  –פעילות בקרה ואכיפה  החלטה: 13/540
בהמלצות ועדת  (29.5.2018ט"ו בסיון תשע"ח ) דנה בישיבתה ביום המועצה להשכלה גבוהה

"ג המלעמידת אוניברסיטת בר אילן בהחלטת  בעניין 24.4.2018ה לפיקוח ואכיפה מיום המשנ
עודכנה  מועצהבנושא הרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לחרדים. ה 2017מחודש מאי 

בקנה אחד עם מדיניות  ליםעו םלבוש שאינל בנוגע הנחיותשימוש בב ושנגע המוסדת ובחריג
המל"ג, הפרדה בשטחים הציבוריים במח"ר )כניסות נפרדות לנשים ולגברים, הפרדה 
במסדרון הראשי ובחדר הספרייה(, בהליכי בירור ו/או סנקציות שנעשו אל מול סטודנטים 

  .ותתיקן את החריג הלבוש ובתגובת המוסד אשראשר לא עמדו בתקנון 
, ולאור הנוגעת לתכניות לאוכלוסייה החרדיתמאחר שמדובר בחריגה ראשונה של המוסד 

העובדה שהמוסד תיקן את הליקוי שנמצא, תימנע המל"ג בעת הזו מנקיטת פעולות כלשהן 
חשבון במקרה של כנגד המוסד. יחד עם זאת, המל"ג רושמת לפניה חריגה זו והיא תילקח ב

 חריגה נוספת בעתיד.
 

 אקדמיה  –בצלאל  –תכניות לאוכלוסייה החרדית  –פעילות בקרה ואכיפה  החלטה: 13/541
 לאמנות ועיצוב ירושלים
בהמלצות ועדת  (29.5.2018ט"ו בסיון תשע"ח ) דנה בישיבתה ביום המועצה להשכלה גבוהה

עמידת בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב  בעניין 24.4.2018ה לפיקוח ואכיפה מיום המשנ
בנושא הרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה  2017ירושלים בהחלטת המל"ג מחודש מאי 

לחרדים. המועצה עודכנה בחריגת המוסד שנגעה לשימוש בהנחיות בנוגע ללבוש שאינם 
                                                                                       עולים בקנה אחד עם מדיניות המל"ג ובתגובת המוסד אשר תיקן את החריגה.           

, ולאור הנוגעת לתכניות לאוכלוסייה החרדיתמאחר שמדובר בחריגה ראשונה של המוסד 
העובדה שהמוסד תיקן את הליקוי שנמצא, תימנע המל"ג בעת הזו מנקיטת פעולות כלשהן 

זאת, המל"ג רושמת לפניה חריגה זו והיא תילקח בחשבון במקרה של  כנגד המוסד. יחד עם
 חריגה נוספת בעתיד. 

 

 המכללה האקדמית  –תכניות לאוכלוסייה החרדית  –פעילות בקרה ואכיפה  החלטה: 13/542
 אשקלון

בהמלצות ועדת  (29.5.2018ט"ו בסיון תשע"ח ) דנה בישיבתה ביום המועצה להשכלה גבוהה
עמידת המכללה האקדמית אשקלון בהחלטת  בעניין 24.4.2018ואכיפה מיום  ה לפיקוחהמשנ

 בנושא הרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לחרדים.  2017המל"ג מחודש מאי 
המועצה עודכנה בחריגת המוסד שנגעה לשימוש בהנחיות בנוגע ללבוש שאינם עולים בקנה 

 החריגה. אחד עם מדיניות המל"ג ובתגובת המוסד אשר תיקן את 
שמדובר בחריגה שנייה של המוסד הנוגעת לתכניות לאוכלוסייה החרדית ולאור  על אף

, תימנע ועדת באופן מלא והצהיר על התיקון העובדה שהמוסד תיקן את הליקוי שנמצא
המשנה בעת הזו מנקיטת פעולות כלשהן כנגד המוסד. יחד עם זאת, ועדת המשנה רושמת 

ימצא חריגה נוספת הנוגעת לתכניות לאוכלוסייה החרדית תשקול לפניה חריגה זו ובמידה ות
 ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה הפסקת רישום סטודנטים לתכניות אלה.
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 המכללה האקדמית  –תכניות לאוכלוסייה החרדית  –פעילות בקרה ואכיפה  החלטה: 13/543
 הדסה ירושלים

בהמלצות ועדת  (29.5.2018ט"ו בסיון תשע"ח ) דנה בישיבתה ביום המועצה להשכלה גבוהה
עמידת המכללה האקדמית הדסה ירושלים  בעניין 24.4.2018לפיקוח ואכיפה מיום ה המשנ

בנושא הרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לחרדים.  2017בהחלטת המל"ג מחודש מאי 
בקנה  יםעול םלבוש שאינהנחיות בנוגע לעודכנה בחריגות המוסד שנגעו בשימוש ב מועצהה

אחד עם מדיניות המל"ג, הפרדה בשטחים הציבוריים במח"ר )כניסות נפרדות לבניין לנשים 
וגברים והפרדה בספרייה(, שימוש בשילוט מפלה התלוי ברחבי הקמפוס ובתגובת המוסד 

 אשר תיקן את החריגות.
ולאור  ,הנוגעת לתכניות לאוכלוסייה החרדיתמאחר שמדובר בחריגה ראשונה של המוסד 

העובדה שהמוסד תיקן את הליקויים שנמצאו, תימנע המל"ג בעת הזו מנקיטת פעולות 
כלשהן כנגד המוסד. יחד עם זאת, המל"ג רושמת לפניה חריגה זו והיא תילקח בחשבון 

 במקרה של חריגה נוספת בעתיד. 
 

 המרכז האקדמי רופין –תכניות לאוכלוסייה החרדית  –פעילות בקרה ואכיפה  החלטה: 13/544
בהמלצות ועדת  (29.5.2018ט"ו בסיון תשע"ח ) דנה בישיבתה ביום המועצה להשכלה גבוהה

בעניין עמידת המרכז האקדמי רופין בהחלטת  24.4.2018לפיקוח ואכיפה מיום ה המשנ
 בנושא הרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לחרדים.  2017המל"ג מחודש מאי 

המועצה עודכנה בחריגת המוסד שנגעה לשימוש בהנחיות בנוגע ללבוש שאינם עולים בקנה 
 אחד עם מדיניות המל"ג ובתגובת המוסד אשר תיקן את החריגה. 

, ולאור הנוגעת לתכניות לאוכלוסייה החרדיתמאחר שמדובר בחריגה ראשונה של המוסד 
בעת הזו מנקיטת פעולות כלשהן העובדה שהמוסד תיקן את הליקוי שנמצא, תימנע המל"ג 

כנגד המוסד. יחד עם זאת, המל"ג רושמת לפניה חריגה זו והיא תילקח בחשבון במקרה של 
 חריגה נוספת בעתיד. 

 
 הקריה האקדמית אונו –תכניות לאוכלוסייה החרדית  –פעילות בקרה ואכיפה  החלטה: 13/545

בהמלצות ועדת  (29.5.2018ט"ו בסיון תשע"ח ) דנה בישיבתה ביום המועצה להשכלה גבוהה
בהחלטת  בעניין עמידת הקריה האקדמית אונו 24.4.2018לפיקוח ואכיפה מיום ה המשנ

 בנושא הרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לחרדים.  2017המל"ג מחודש מאי 
)ימים נפרדים  הפרדה בשטחים הציבוריים במח"רב ושנגע המוסדת ועודכנה בחריג מועצהה

שימוש בשילוט מפלה התלוי ברחבי הקמפוס , לנשים ולגברים בכניסה לבניין ולספרייה(
 . ותובתגובת המוסד אשר תיקן את החריג

בחריגה שנייה של המוסד הנוגעת לתכניות לאוכלוסייה החרדית ולאור  על אף שמדובר
, תימנע ועדת ל התיקוןו באופן מלא והצהיר עשנמצא יםהעובדה שהמוסד תיקן את הליקוי

המשנה בעת הזו מנקיטת פעולות כלשהן כנגד המוסד. יחד עם זאת, ועדת המשנה רושמת 
לפניה חריגה זו ובמידה ותימצא חריגה נוספת הנוגעת לתכניות לאוכלוסייה החרדית תשקול 

 ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה הפסקת רישום סטודנטים לתכניות אלה.
 

 מכללה  –עזריאלי  –תכניות לאוכלוסייה החרדית  –פעילות בקרה ואכיפה  החלטה: 13/546
 אקדמית להנדסה ירושלים

( בהמלצות ועדת 29.5.2018ט"ו בסיון תשע"ח ) דנה בישיבתה ביום להשכלה גבוהההמועצה 
בעניין עמידת עזריאלי המכללה האקדמית להנדסה  24.4.2018המשנה לפיקוח ואכיפה מיום 

בנושא הרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה  2017ת המל"ג מחודש מאי ירושלים בהחלט
 לחרדים. 

בקנה  עולים םשאינהמועצה עודכנה בחריגות המוסד שנגעה לשימוש בהנחיות בנוגע ללבוש 
, בהתערבות של גורמים מחוץ למוסד בטיפול בסטודנטים שפעלו אחד עם מדיניות המל"ג

 בניגוד לתקנון ובתגובת המוסד אשר תיקן את החריגות. 
שמדובר בחריגה שנייה של המוסד הנוגעת לתכניות לאוכלוסייה החרדית ולאור  על אף

, תימנע ועדת ו באופן מלא והצהיר על התיקוןשנמצא יםהעובדה שהמוסד תיקן את הליקוי
המשנה בעת הזו מנקיטת פעולות כלשהן כנגד המוסד. יחד עם זאת, ועדת המשנה רושמת 
לפניה חריגה זו ובמידה ותימצא חריגה נוספת הנוגעת לתכניות לאוכלוסייה החרדית תשקול 

 .ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה הפסקת רישום סטודנטים לתכניות אלה
 

 


