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החלטת  – ג65המלצות הצוות לתיקון ליקויים של המועצה להשכלה גבוהה בעקבות דו"ח מבקר המדינה 
 28.6.2016מועצה מישיבתה מיום 

בנושא שהתקיימו בוועדת המשנה  ( ובהמשך לדיונים והחלטות28.6.2016בישיבתה ביום כ"ב בסיון תשע"ו )
לפיקוח ואכיפה ובות"ת, החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאמץ את המלצות הצוות המועצה להשכלה גבוהה 

 ג'.  ההמלצות המלאות מופיעות בנספח להחלטה זו.65עקבות דו"ח מבקר המדינה מס' לתיקונים ליקויים ב
 

 
 נספח להחלטת המועצה

 ג'65ליקויים בעקבות דו"ח מבקר המדינה מס' המלצות הצוות לתיקון 
 

 דו"ח מבקר המדינה - תכנון ופיקוח אקדמי-המלצות הצוות לתיקון ליקויים 
 

ההנחיה הנוגעת  פירוט הליקוי 
 למל"ג/ות"ת

 צעדים לתיקון )הצעה(

 קביעת מדיניות לטווח ארוך1 1
נמצא כי עד סיום הביקורת לא 
דנה המל"ג במדיניות אקדמית 

ארוכת טווח לגבי מערכת 
 ההשכלה הגבוהה.2

משרד מבקר המדינה 
מעיר כי קביעת מדיניות 

ארוכת טווח כזאת 
חשובה, בייחוד מכיוון 
שמשך הזמן מתחילת 

יישומה עד המועד שבו 
יהיה אפשר להבחין 

בהשפעתה הוא כעשר 
 שנים.3

 

התכנון המתאים למערכת להשכלה גבוהה 
הוא לחמש שנים ויכול שיכלול אמירות 

כלליות לחמש שנים נוספות קדימה. מדובר 
במערכת דינמית ומשתנה ולכן אין דרך 

שנה. 20 -להיערך באופן אפקטיבי ל   

לגבי המוסדות הלא מתוקצבים ברור עוד 
שנה. 20 -יותר שלא ניתן להחיל תכנון ל   

 הכנת התכנית הרב-שנתית4 2
הביקורת העלתה כי המל"ג קבעה 

ת תכניות עבודה מפורטות להשג
חלק מהיעדים שנכללו בתכנית 

שנתית, רק לאחר תחילת -הרב
 יישומה.

 

לדעת משרד מבקר 
המדינה על המל"ג 

לפעול לייעול פעולותיה 
ובכלל זה לבחון את 
האפשרות לגבש את 

תכניות העבודה להשגת 
היעדים בד בבד עם 

קביעת מסגרת התכנית 

שנתית ולעדכן את -הרב
התכניות על פי הצורך 

, נדגיש כי דו"חבנוסף לתגובתנו המופיעה ב
משך הזמן להכנת תכניות עבודה מפורטות, 

בפרט בנושאים חדשים )וכאלה היו רבים 
בחומש האחרון( יכול להגיע למס' חודשים 

ואף שנים ולכן לא ניתן בתקופה קצרה שבין 
סיום חומש לתחילת חומש לבצע עבודה 

וגמא ניתן לציין את יסודית של תכנון. כד
התכנית לחברה הערבית שתכנונה נמשך 

כשנתיים ויישומה החל באופן הדרגתי רק 
בתשע"ג. התכנון והעדכון של התכנית נמשך 

 עד היום. 

                                                
  1340ג', עמ' 65דו"ח שנתי  1
 שם, שם 2
 שם, שם 3
 1341שם, עמ'  4
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לאחר אישור התקציב 
 ליישומן.5

לקראת החומש הבא היעדים והתקציב יהיו  

מבוססים יותר, לאור העבודה הרבה 
 שנעשתה, והמחקר שנעשה בתחומים שונים.

חשוב לבחון את  השגת בנוסף,  לדעתנו, 
היעדים שנקבעו בתכנית הרב שנתית ולא רק 
 את סדר העבודה או הלו"ז ליישום התכניות. 

 הגברת המצוינות בהוראה6 3
נמצא כי היחס בין  .א

הסטודנטים לאנשי הסגל 
הבכיר לא השתפר, אף 

-שהמוסדות גייסו כ
אנשי סגל חדשים,  1,500

מאחר שמספר 

הסטודנטים עלה, 
שבד בבד עם ומכיוון 

-הגיוס החדש פרשו כ
אנשי סגל בכיר.  1,000

כדי לעמוד ביעדי התכנית 
 1,500יש לגייס אפוא עוד 

 7אנשי סגל.

 

 -היעד לגבי יחס סגל סטודנטים במכללות  
 1:27הושג והוא עומד נכון להיום על 

 בממוצע.
באוניברסיטאות יחס סגל סטודנטים הנו 

, 1:24.4במגמת שיפור ועומד כיום על 
המהווה שיפור קל. המל"ג תמשיך לתמרץ 

את המוסדות על מנת לשפר את יחס 

הסטודנטים לסגל בכיר עד להגעתם ליעד 
 שנקבע.

בחומש הקרוב מספר הצפי הוא כי 
שיפור ביחס  חולהסטודנטים יתייצב ולכן י

 סגל סטודנטים.

נמצא כי הוועדה לא דנה  .ב
בהמלצות של התאחדות 
הסטודנטים ושל ארגוני 

הסגל האקדמי הזוטר 
בדבר הצורך בהגדלת 

מספר התרגולים, שיפור 
איכות המתרגלים וחיוב 

אנשי הסגל האקדמי 
שהם בעלי הישגים 

נמוכים בתחום ההוראה 
להשתתף בסדנאות 

 8לשיפורה.
 

לדעת משרד המדינה, 
נוכח המספר הגדול של 

הסטודנטים שהשתפו 
בסקר של התאחדות 
הסטודנטים, ולאור 

 התוצאות אשר
מצביעות על ירידה 

ברמת שביעות הרצון 
מאיכות ההוראה 

באוניברסיטאות, יש 
מקום שהמל"ג תבחן 

ותביא בחשבון את 
תוצאותיו ואת 

ההמלצות שעולות 
 ממנו.9

המל"ג קבעה מודל לשיפור איכות ההוראה 
ובכלל זה שימוש בסקרים, כולל סקרי 

 סטודנטים וביצועם במוסד. 
 

של מרצים  כמו כן, מוצע טיפול במקרים

שציוניהם חורגים באופן ניכר מהסטנדרט וכן 
 השתלמויות למרצים ולמורים חדשים.

נציין כי נציג הסטודנטים במל"ג היה חבר 
 בוועדה לשיפור איכות ההוראה.

 אישור תכניות לימודים10 4
הביקורת העלתה כי  .א

המל"ג גיבשה את 
שנתית בלי -התכנית הרב

שקיימה דיונים עם 

משרד מבקר המדינה 
מעיר כי אף שהמל"ג 

אינה אמונה על הנעשה 
בשוק העבודה ואף 

שאינה יכולה להכתיב 

 –לקראת תכנית החומש הבאה תשע"ז 
תשפ"א נעשתה פנייה למשרדי הממשלה 

והתבצעו פגישות עם מרבית הגורמים 
הרלבנטיים לנושא: משרד ראש הממשלה, 

משרד החינוך, משרד הבריאות, משרד 

                                                
 שם,שם 5
 1342שם, עמ'  6
 שם, שם 7
 143שם, עמ'  8
 שם, שם 9

 שם, שם 10
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הרלוונטיים, הגופים 

ובכללם משרדי 
הממשלה, כדי ללמוד על 

צורכי המשק לטווח 
הארוך, על ההתמחויות 
הייחודיות החסרות בו 

ועל המקצועות שיש בהם 
מחסור בכוח אדם. יתרה 
מכך, הועלה שלמל"ג אין 

מידע בנוגע למכלול 
תכניות הלימודים 
הקיימות במערכת 
 11ההשכלה הגבוהה.

 
 

למוסדות אילו תכניות 

ללמד, תפקידה 
כמאסדרת מחייב אותה 

לרכז בידיה נתונים על 
המחסור הקיים והחזוי 
בכוח אדם מקצועי, ועל 

פי ניתוח נתונים אלו 
להחליט, במקרים 

המתאימים, על 
צים לעידוד תמרי

המוסדות להציע תכניות 
לימוד מתאימות. לשם 
כך עליה לשתף פעולה 

עם גופים ממשלתיים 
וציבוריים. המל"ג 

כאמור דנה בעניינים 
אלו עם משרדי הכלכלה 

והבריאות, אולם רק 
-לאחר שהתכנית הרב

שנתית כבר יצאה לדרך 
ולאחר שכבר נקבעו בה 
היעדים ואושרו תכניות 

 הלימודים להשגתם.
משמעות הדבר היא 
שלתוצאות הדיונים 

יינתן ביטוי רק בתכנית 

שנתית הבאה.-הרב  

דות התעשיינים, הכלכלה, בנק ישראל, התאח

 התאחדות הסטודנטים, ור"ה, וור"מ. 
 

לגיבוש תכנית ארוכת  .ב
טווח נדרשת ראשית כל 

תשתית נתונים. היות 
שלמל"ג לא היו נתונים 

מלאים על תכניות 
הלימודים בכל 

המוסדות, המליצה 
הוועדה המלווה לנושא 

הערכת האיכות 
והבטחתה בפברואר 

להקים מאגר  2005
נתונים ממוחשב שבו 

ייכללו כל תכניות 
הלימודים הקיימות 

יום בארץ. עד מועד ס
הביקורת לא הקימה 
המל"ג מאגר נתונים 

ממוחשב כזה, ולפיכך 

בימים אלה מסתיים גיבושו של מאגר נתונים  
של תכניות הלימודים והתארים המוענקים 

 על ידי כלל מוסדות ההשכלה הגבוהה בארץ. 
השאיפה היא לסיים את גיבוש המאגר עד 

  ה"ל תשע"ו.סוף שנ
 

                                                
 1344שם, עמ'  11
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החלטותיה אינן נשענות 

  12על מידע שלם ואמין.

במועד סיום הביקורת  .ג
 212קיבלו רק שבע מבין 

תכניות לימוד חדשות 
שקבלו אישור ראשוני 

מאת המל"ג, אישור 
לפתיחה לרישום 

סטודנטים. האישור ניתן 
יולי -בחודשים ינואר

, ומשך הזמן 2014
הממוצע לאישור כל 

 13תכנית היה שנה וחצי.

לדעת משרד מבקר 
 המדינה, נוכח הזמן הרב
הנדרש לאישור פתיחת 

תכניות חדשות לרישום, 
ראוי שהמל"ג תשקול 
לבקש מהמוסדות, עד 
ליישום המלצות ועדת 
המשילות, להגיש את 

התכניות לפחות שנתיים 
לפני תחילת הביצוע של 

תכנית החומש. הדבר 

עולה בקנה אחד עם 
ההמלצה של פורום 

יושבי הראש של 
הוועדות התחומיות של 

ולפיהן  ,5.2.13-המל"ג מ
תבקש המל"ג 

מהמוסדות כשנה וחצי 
עד שנתיים לפני תחילת 

יישומה של תכנית 
החומש הבאה להגיש לה 

תכניות לקידום 
התפתחותה של מערכת 

ההשכלה הגבוהה, על פי 

 הצרכים הלאומיים.

 –לקראת תכנית החומש הבאה תשע"ז 
תשפ"א, המל"ג הקדימה את פנייתה 

ם למוסדות המתוקצבים והלא מתוקצבי
בבקשה להעביר את התכניות שלהם בשתי 

. מסמך1פעימות:   הכולל אסטרטגי 

 ואסטרטגיים עקרוניים לנושאים התייחסות
הבאים: גודל המוסד,  ההיבטים על בדגש

יחסי רכיבים אקדמיים במוסד, יעדים 
 חיצוניים, תשתית הבינוי ותעדוף.

.  מתווה2  לימוד תכניות פירוט ובו אקדמי 

 ,בחומש הקרוב לפתח מעוניין שהמוסד

 שהוזכרו בהיבטים המוסד לחזון המתייחס

 בתפיסה האסטרטגית הכוללת.
בקשות  144בתכנית החומש הנוכחית, הוגשו 

תכניות לתואר  61לפתיחת תכניות לימוד. 
על  40על ידי האוניברסיטאות ו  21 -ראשון 

על ידי  37 –לתואר שני  83די מכללות, 
על ידי מכללות.    46אוניברסיטאות ו  

פתיחת לימודים על פי צורכי  5
 המשק14

מקצועות הטכנולוגיה  .א
 העילית

עלה כי מספר מהביקורת 
הסטודנטים שלמדו את מקצועות 

הטכנולוגיה העילית במכללות 
-התשע"ג גדל ב-בשנים התש"ע

. 203-ב -ובאוניברסיטאות  587
 2011-2013יתר על כן, בשנים 

אישרה המל"ג שבע תכניות 

לימודים חדשות, מהן רק אחת 
לאוניברסיטה. שתיים מבין שש 

התכניות שאושרו למכללות, 
אושרו לאחר פרסום דו"ח ועדת 

 קנדל.15

משרד מבקר המדינה 
מעיר כי נוכח מסקנת 

הוועדה להערכת איכות 
תכניות הלימודים 

בהנדסת חשמל 
ואלקטרוניקה בנוגע 

לרמת הלימודים 
במכללות בתחומים 

אלה, נוכח הנאמר 
ועדת  דו"חבעניין זה ב

קנדל ונוכח צורכי 

המשק ההולכים 
ומתגברים בתחום 

הטכנולוגיה העילית, 
ראוי שהמל"ג תבצע 

עבודת מטה שבה תבחן 

בתכנית החומש ות"ת ומל"ג לוקחות  
בחשבון את צרכי המשק. במסגרת הדיונים 

הפנימיים ולצורך מתן האישורים העקרוניים 
ות"ת -תיחת תכניות לימוד מל"גלפ

מבטיחות, בין השאר, מענה לאותם צרכים 
לאומיים. המידע לגבי הצרכים הלאומיים 

נאסף ממשרדי הממשלה וגופים נוספים 
רלבנטיים כגון משרד החינוך, משרד 

הבריאות, משרד הכלכלה, התאחדות 
התעשיינים ועוד. כמו כן, המל"ג שותפה 

תוח ובמיפוי לעבודה מקצועית הנעשית בני

 צרכי כ"א בתחומים שונים.  
הצורך במהנדסים עלה בחומש האחרון 

וקיבל ביטוי בעדכון תעריף ובהקצבה 
.ייעודית  

                                                
 שם, שם 12
 1345שם, עמ'  13
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את האמצעים שיש 

לנקוט כדי להבטיח את 
רמתן האקדמית של 

המכללות בתחומי 
. הטכנולוגיה העילית

הבטחת רמתן 
האקדמית של המכללות 

נחוצה כדי שבוגריהן 
יקבלו הכשרה ראויה, 

שבעקבותיה יוכלו 
להשתלב בהצלחה בשוק 

העבודה ולתרום 
ר לצמיחה הכלכלית. ית

על כן, על המל"ג, משרד 
החינוך ומשרד הכלכלה 

לבצע עבודת מטה 
משותפת שבה ייבחנו 
דרכים לעידוד לימודי 

המדעים, ההנדסה 
והטכנולוגיה בבתי 

הספר ובמוסדות 
 להשכלה גבוהה. 

עוד מעיר משרד מבקר 
המדינה כי אף 

שהמחסור בעובדים 
במקצועות הטכנולוגיה 

העילית קיים במשק 
, החלה 2007כבר משנת 

המל"ג לנקוט צעדים 
לצמצומו רק לאחר 

ועדת קנדל  דו"חפרסום 
. עקב כך 2012בשנת 

תתבטא השפעתם של 
צעדים אלה רק בשנים 

הבאות, דבר שעלול 
לפגוע במידה ניכרת 

משק בצמיחת ה
בישראל. לדעת משרד 

מבקר המדינה היה ניתן 

למנוע מצב דברים זה, 
לו הייתה המל"ג 

מקיימת דיונים שוטפים 
עם משרד הכלכלה 

ונערכת לטיפול במחסור 
 בעוד מועד.16

                                                
 1347-1346שם, עמ'  16
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מקצועות ההנדסה  .ב

 17האזרחית
ועדת קנדל קיים  דו"חעל פי 

מחסור מתמשך במהנדסים 
אזרחיים, בייחוד בתחום התכנון. 

אישרה  2013נמצא כי במרץ 
המל"ג רק תכנית לימודים אחת 

בהנדסת בניין. עוד נמצא כי 
המל"ג לא פעלה להגדלת מספר 

 התלמידים בתחום זה.18
 

משרד מבקר המדינה 

ממליץ למל"ג לבחון 
בהקדם את נושא 

המחסור בכוח אדם 
במקצועות ההנדסה 

האזרחית, כדי למנוע 
את התמשכותו שנים 

רבות, כפי שקרה בנוגע 
למקצועות הטכנולוגיה 

 העילית.19 
 

נושא זה עתיד להיבדק במסגרת הכנת 

שנתית הבאה הנבנית בימים -התכנית הרב
למרות היות ההשכלה הגבוהה  מערכת  אלה.

Bottom-up -הפועלת כ  הרי שבתחומים  
ת לאומית כגון מקצועות בהם ישנה עדיפו

ההנדסה, המל"ג תבחן את הנושא ותכוון את 
 המוסדות בהתאם.
ועדת קנדל, ות"ת  דו"חבהמשך להמלצות 

ומשרד האוצר מפעילים תכנית ליישום 
 המלצות הוועדה.

התכנית מופעלת משנת תשע"ד ומטרתה 
להגדיל בבסיס את המחזורים החדשים 

 הנקלטים למקצועות ההנדסה. 

מחזור ל"ו התכנית קיבלה הארכה בשנת תשע
נוסף של שנתיים, כמו כן הרחיבו את התכנית 

 לתחום נוסף של מדעי המחשב.
בשלב זה מתקיימים דיונים עם משרד האוצר 

בנוגע להמשך הפעלת התכנית ובחינת 
הרחבתה לתחומים נוספים, ויתכן שתיבחן 
האפשרות לכלול במסגרת התכנית גם את 

 תחום ההנדסה האזרחית.

 מקצועות הביוטכנולוגיה .ג
נמצא כי עד למועד סיום 

הביקורת טרם הקימה המל"ג את 
הוועדות שהמליצה להקים 

הוועדה להערכת איכות 

הלימודים בביוטכנולוגיה והנדסת 
ביוטכנולוגיה, אף שהיא עצמה 

אישרה את ההמלצות ביולי 
20.2003 

בתשובתה למשרד מבקר המדינה 
טענה המל"ג כי  2014מנובמבר 

א ניתן למפות את הצרכים של ל
המשק בתחומים אלה בעתיד, 

אלא רק את תכניות הלימוד 
הקיימות. המל"ג טענה כי מיפוי 

התכניות הקיימות דורש השקעה 
 עצומה וכי יעילותו לא ברורה21.

 

משרד מבקר המדינה 
מעיר למל"ג כי תשובת 

המל"ג אינה עולה בקנה 
אחד עם העובדה שהיא 

 3201אישרה עוד ביולי 

את המלצות הוועדה, 
ובכללן את ההמלצה 
למפות את הצרכים 

העתידיים בתחום 
הביוטכנולוגיה. לדעת 
משרד מבקר המדינה, 

אין לקבל את הטענה כי 
לא ניתן למפות צרכים 
קיימים ועתידיים של 

המשק בתחום מסוים, 
בייחוד כאשר נדרש 

לעשות זאת כדי 
להתאים את תכניות 

הלימודים לצורכי 
ום זה. המשק בתח

מצופה ממל"ג כי תהיה 

לדעת המל"ג, במרבית התחומים בהם נדרש 
כ"א מקצועי קיים קושי לחזות את צרכי 
המשק, בין השאר בשל שינויים מהירים 

.בטכנולוגיה  
באופן כללי אי הודאות גוברת והאקדמיה 

בהתאמה לדרישות  לגמישותצריכה להיערך 
המשתנות של שוק העבודה והחלפת 

ופחות  לחיזוק מיומנויות וכישוריםקריירות, 
 להכשרה למקצועות ספציפיים.

בעבר נעשה מיפוי של תכניות הלימודים 
והצרכים העתידיים במדינת ישראל בתחום 

כנולוגיה ואולם לא הייתה ברורה הביוט
 היכולת להסיק מסקנות ממיפוי זה.

אי לכך לעת עתה לא ברור הטעם בביצוע 
 מיפוי נוסף בתחום זה.

 

                                                
 1347שם, עמ'  17
 שם, שם 18
 שם, שם 19
 1348שם, עמ'  20
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בידה הערכה בנוגע 

לצרכים הלאומיים 
בתחום הביוטכנולוגיה, 

שעל פיה תתכנן את 
המתכונת של לימודי 

ההשכלה הגבוהה 
 בתחום האמור22. 

 

 מקצועות בריאות הנפש23 6
אי שילוב הפסיכולוגית  .א

 הארצית בוועדות המל"ג
למרות ההמלצה של מנכ"ל 

הבריאות וכן של ועדה משותפת 

לצרף של המל"ג ומשרד הבריאות 
את הפסיכולוגית הארצית לצוות 

קבוע במל"ג שידון בתכניות 
הלימודים בתחום הפסיכולוגיה, 

 הדבר לא נעשה.24

לדעת משרד מבקר 
המדינה, על המל"ג 

לשתף בדיוניה את אנשי 
המקצוע שעשויים 

לתרום להבנת הצרכים 

של הציבור ה"עולים 
מהשטח". כמו כן, על 

המל"ג ליישם את 
ההמלצה לצרף את 

פסיכולוגית הארצית ה
לדיונים שלה בתכניות 

הלימודים בתחום 
 הפסיכולוגיה.25

מל"ג מתייעצות בגופים הרגולטוריים -ות"ת
השונים ככל שהדבר נדרש. פתיחת תכניות 
לימודים ויוזמות בתחומי החינוך וסומכי 

הרפואה )לרבות בתחום הפסיכולוגיה( נעשים 
שיתוף משרד החינוך בתוך התייעצות ו

הבריאות )בהתאמה(. ומשרד   
לאחרונה לצורך חיזוק הקשר מקיימים 

ות"ת ומנכ"ל משרד הבריאות -מנכ"ל מל"ג
 פגישות סדירות אחת לחודש.

מחסור בפסיכולוגים  .ב
 בהתמחות ייחודית

הועלה כי על אף ההשפעות שיש 
למחסור כאמור על החברה 

בישראל, לא המריצה המל"ג את 

המוסדות המתוקצבים לפתוח 
לימודים בתחומים אלה תכניות 

ולהכשיר פסיכולוגים למגזר 
 הערבי.26 

ות"ת הפסיקה לממן את 
התכניות המיוחדות להכשרת 

פסיכולוגים למגזר הערבי שפעלה 
באונ' חיפה, זאת למרות ההמלצה 
של רקטור אונ' חיפה להכשיר את 

הסטודנטים באמצעות תכנית 
נפרדת. המל"ג בתשובתה ציינה 

שרו כי מספר הבוגרים שהוכ

באמצעות התכנית של 

משרד מבקר לדעת 
המדינה, נוכח המחסור 

בפסיכולוגים במגזר 
הערבי ראוי שהמל"ג 

תעקוב באופן הדוק אחר 

תוצאות תכנית החלוץ 
לשילוב סטודנטים 

מהמגזר הערבי בלימודי 
תואר שני בפסיכולוגיה 

חינוכית ותבחן אם 
התכנית עומדת בציפיות 

 ואם יש צורך לעדכנה.29

חת ות"ת עודדה ויזמה בשנים קודמות פתי
תכניות מיוחדות לפסיכולוגים חינוכיים 
מהמגזר הערבי, על מנת לסייע בהגדלת 
מספרם. החל משנה"ל תשס"ג הפעילה 

אוניברסיטת חיפה תכנית ייחודית להכשרת 

קליניים בחברה -פסיכולוגים חינוכיים
הערבית. התכנית, אשר פעילותה הוגדרה 
לתקופה מוגבלת, פעלה במתכונת נפרדת 

רק לסטודנטים ערבים המיועדת אך ו
ובמקביל לתכנית הלימודים הרגילה. התכנית 

תוקצבה ע"י ות"ת במסגרת התקצוב הרגיל 
של האוניברסיטה ובנוסף, בתקציב מיוחד 

 בגין הסטודנטים הלומדים בתכנית. 

עם זאת, לאחר דיונים שנערכו בנושא זה 
ובהתאם להמלצות ועדת ההיגוי של ות"ת 

בוהה לחברה להרחבת הנגישות להשכלה ג
הערבית, החליטה ות"ת בישיבתה מיום 

על תמיכה בקיום תכניות לימודים  14.04.10
משולבות לתואר שני בפסיכולוגיה חינוכית 

למגזר היהודי והערבי במוסדות להשכלה 

                                                
 שם, שם 22
 1350-1349שם, עמ'  23
 1349שם, עמ'  24
 1349שם, עמ  25
 1349שם, עמ'  26
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אוניברסיטת חיפה היה מועט מדי 
 וכי משך ההכשרה היה ממושך.27

בעקבות פניית משרד הבריאות 
מופעלת משנת הלימודים תשע"ב 

בשני מוסדות להשכלה גבוהה 
תכנית פיילוט לשילוב סטודנטים 
מהמגזר הערבי בתכניות לימודים 

לתואר שני בפסיכולוגיה 
 חינוכית28.

 
 
 

גבוהה המתוקצבים בישראל, תוך הרחבת 

   פריסת המוסדות המקיימים תכניות אלו.
, הפיצה 1429.6.וכן בתאריך  5.7.11בתאריך 

ות"ת קולות קוראים אל המוסדות 
הרלוונטיים להפעלת תכניות אלה, ובמסגרתו 

 -נטלו חלק, בסופו של התהליך, שני מוסדות 
האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת בן 

 גוריון. 
, 18.6.14בהתאם להחלטת ות"ת מיום 

לקראת שנה"ל תשע"ז תבחן ועדת ההיגוי 
לחברה  להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה

הערבית את מידת יעילותה ונחיצותה של 
התכנית לתואר שני בפסיכולוגיה חינוכית 

לחברה הערבית, כחלק ממכלול התכניות 
 המיוחדות הפועלות במסגרת הוועדה.

החלת הקריטריונים לאישור  7
תכניות לימודים על המוסדות 

 שאינם מתוקצבים30
המל"ג אישרה לכמה מוסדות  .א

וח שאינם מתוקצבים לפת
חוגיות במשפטים -תכניות דו

ומינהל עסקים. לעומת זאת, 
היא לא אישרה למוסדות 

המתוקצבים לפתוח תכניות 
כאלה, בטענה שוועדה 

מיוחדת שלה עדיין לא קבעה 

אם יש לאשר לימודים 
 לתואר מלא במסלול זה.

לדעת משרד מבקר 
המדינה, שאלת 

-התאמתו של מסלול דו
חוגי ללימודים לתואר 

נטית לגבי כל מלא רלוו
המוסדות, ולכן ראוי 

שהמל"ג תנהג בעניין זה 
מנהג שווה הן לגבי 

המוסדות המתוקצבים 
והן לגבי המוסדות 

 שאינם מתוקצבים.31

 

המל"ג מכילה אמות מידה אקדמיות 
על כלל המוסדות להשכלה גבוהה.שוויוניות   

המל"ג אישרה פתיחת  .ב
תכניות לימודים  למוסדות 
שאינם מתוקצבים אף שלא 

אישרה אותם למוסדות 
מתוקצבים:  תואר ראשון 

בתקשורת, לא אושר 
במוסדות המתוקצבים עקב 
מחסור בסגל, תכנית לתואר 

שני בייעוץ חינוכי לא אושרה 
בטענה כי על פי החלטת 

משרד החינוך יש ליישם את 
חינוך התכנית במכללות ל

בלבד, תכנית לימודים לתואר 
שני ללא תזה בפסיכולוגיה 

חינוכית לא אושרה בטענה כי 

                                                
 1350עמ' שם,  27
 שם, שם 28
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הוועדה להערכת  דו"חע"פ 

איכות בפסיכולוגיה התכניות 
והמחקר בתחום 

הפסיכולוגיה החינוכית בארץ 
לוקים בחסר ולכן אין לפתוח 

תכניות לתואר שני 
 32במכללות.

 –מחסור במשאב לאומי  .ג
 בסגלמחסור 

למרות  קביעת הוועדה להערכת 
איכות בתחום הכלכלה, המל"ג 

אישרה למוסדות שאינם 
מתוקצבים לפתוח תכניות לתואר 

ראשון ושני בכלכלה. לעומת זאת, 
לא אישרה המל"ג למוסדות 

מתוקצבים לפתוח תכניות כאלה 
בטענה שעל פי הוועדה להערכת 

איכות הלימודים בכלכלה, מצבו 
במערכת של תחום הכלכלה 

ההשכלה בישראל חמור ביותר 
בעיקר עקב מחסור במשאב 

33היינו סגל. -האנושי  

לדעת משרד מבקר 

המדינה, על המל"ג 
לבחון את כל המקצועות 

שיש בהם מצוקת סגל 
ולהביא זאת במניין 

שיקוליו כשיקול 

משמעותי בעת קבלת 
ההחלטה אם לאשר 

תכניות לימודים חדשות 
 במקצועות אלה. 34

 

ה פגיעה במערכת ההשכלה כאשר ישנ
הגבוהה, וכן שימוש בתשתיות לאומיות 
מוגבלות, ניתן לשקול שיקולי תכנון גם 

 במוסדות להשכלה גבוהה שאינם מתוקצבים.
במסגרת הדיונים לקראת החומש הבא, ככל 

שיוכח כי בתחומים מסוימים מהווה הסגל 

משאב לאומי מוגבל, הרי שהוא יהווה שיקול 
מודים חדשות.בפתיחת תכניות לי  

 –מחסור במשאב לאומי  .ד
מחסור במקומות להכשרה 

מעשית במקצועות 
 35הבריאות

המל"ג קבעה בקריטריונים 
לאישור תכניות לימודים כי 
קיומו של מחסור במקומות 

התמחות יהיה עילה למניעת 
פתיחת תכניות חדשות. 

ואולם מסקירת התכניות 
שאישרה המל"ג למוסדות 

כי  שאינם מתוקצבים נמצא
היא לא התחשבה במחסור 

במשאב לאומי זה בעת קבלת 
 36ההחלטות.

המקצועות בהם ישנו חוסר 

במקומות הכשרה הם: 
פיזיותרפיה, תזונה והפרעות 

 .בתקשורת

אף שהותר למל"ג 
בשנים האחרונות 

להחיל שיקולים של 
תכנון לאומי לגבי 

פתיחת תכניות לימודים 
במוסדות שאינם 

מתוקצבים, היא לא 
כן, גם כאשר  עשתה

פתיחת התכניות הייתה 
כרוכה בשימוש 

במשאבים ציבוריים 
מוגבלים. לדעת משרד 

מבקר המדינה, בנסיבות 
בהן יש בפתיחת תכנית 

לימודים נוספת או 
חדשה השלכה 

משמעותית על שימוש 
במקורות ובמשאבים 

ציבוריים מוגבלים, על 

המל"ג מפעילה שיקולים של תכנון לאומי 
כאשר ישנו שימוש במשאבים לאומיים 

 מוגבלים.
בפיזיותרפיה - לאחרונה הוגבלה פתיחת 

תכניות חדשות וכן הופחתו מספר 
הסטודנטים בתכניות הקיימות. כמו כן 

הוקפא האישור במוסד לא מתוקצב עקב 
מעשית. מחסור במקומות להתנסות   

בתזונה ובפסיכולוגיה קלינית– משרד 
הבריאות פנה למל"ג בבקשה שלא ייפתחו 

תכניות לימוד נוספות. הנושא נמצא בבדיקה, 
לרבות בדיקה משפטית, ועד אז המועצה 

 השהתה את דיוניה בבקשות אלה.
הפרעות בתקשורת – המל"ג קיבלה החלטה 

לפיה תתאפשר פתיחת תכניות לימודים 
כאשר המוסד המבקש יוכיח כי נוספות רק 

פתיחת התכנית החדשה לא תפגע בתכניות 
אחרות קיימות בתחום. במוסדות מתוקצבים 

 נבחנות בקשות גם במישור התכנוני.

                                                
 1352שם, עמ'  32
 1353-1352שם, עמ'  33
 שם, שם 34
 1357-1353שם, עמ'  35
 1353שם, עמ'  36
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המל"ג לתת לשיקולים  

אלה משקל ראוי גם 
ל ביחס לבקשות ש
מוסדות שאינם 

 מתוקצבים.37

 להלן החלטת מל"ג שהתקבלה בנושא:

דנה המועצה  29.11.2011בישיבתה ביום 
להשכלה גבוהה בדו"ח הוועדה לבחינת 

בישראל )דו"ח ההכשרה במקצועות הבריאות 
ועדת פיינרו( ובהמלצת ות"ת בנושא, והיא 

 מחליטה כלהלן:

לאפשר למוסדות להשכלה גבוהה להגיש  .1
בקשה לפתיחת תכניות לימודים חדשות 

לתואר במקצועות פיזיותרפיה, ריפוי 
 בעיסוק, הפרעות בתקשורת ותזונה. 

המועצה להשכלה גבוהה תמשיך לבדוק  .2
ך תמשיך את התוכניות שהוגשו ויוגשו, א
לדון בפתיחת תכניות לימודים 

במקצועות הבריאות, לכל המוקדם 
 בשנת תשע"ג.

המועצה להשכלה גבוהה תמשיך לבדוק  .3
את התוכניות שהוגשו ושיוגשו אך תדון 

באישור פתיחת תכניות הלימודים 
במקצועות אלה, לכל המוקדם בשנת 

 תשע"ג.

בדיקת תכניות הלימודים האמורות,  .4
הכשרה מעשית, הכוללות במסגרתן 

תכלול, בין היתר, בחינה מדוקדקת של 
יכולתן של התכניות לעמוד בתנאים 
וברמה  הנדרשים להענקת הכשרה 

מעשית משמעותית, תוך מתן דגש על 

טיב המקום, רמת המדריכים בו והעומס 
המקצועי המוטל עליהם וכן כי אין בכל 

אלה כדי לפגוע בהכשרתם של סטודנטים 
זאת בין היתר, נוכח בתכניות קיימות, 

ממצאי הוועדה בעניין השימוש 
בתשתיות לאומיות מוגבלות במסגרת 

ההכשרה המעשית. כל זאת לרבות 
באמצעות דרישה לקבלת התחייבות 

מפורשת ממקומות המיועדים להכשרה 
המעשית כי פתיחת התכנית החדשה לא 
תפגע בתכניות אחרות קיימות בתחום, 

תו שהכשרתן המעשית מתקיימת באו
 מקום, ובהתפתחותן הטבעית.

החלטה זו מתייחסת הן לבקשות חדשות  .5
ללימודים בתחומים הנ"ל והן לבקשות 

הנמצאות כעת בשלב כלשהו בטיפולן של 
 ות"ת/מל"ג.

למען הסר ספק, בקשות כאמור מטעם  .6
מוסדות מתוקצבים להשכלה גבוהה 

                                                
 1357שם, עמ'  37
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כפופות בין היתר, גם לאישור תכנוני 

רת התכנון ספציפי להגשת הבקשה במסג
הרב שנתי, הלוקח בחשבון את אופיו של 
המוסד, הפריסה הגיאוגרפית של תכניות 

בתחום, צרכי המשק והחברה )לרבות 
עמדת משרדי הממשלה הרלוונטיים(, 

 נהלי ות"ת ומל"ג בעניין זה ועוד.

 איכות הלימודים38 8
למרות החלטת מל"ג מיולי  .א

לבצע את הערכת  2001
 האיכות גם ברמת המוסד,

נמצא כי עד מועד סיום 
הביקורת לא ביצעה המל"ג 

אף לא בדיקה אחת במישור 
 39המוסד.

במסגרת תהליך של חשיבה מחודשת והפקת  
לקחים, נבדקת האפשרות להיערך גם 

להערכת איכות מוסדית )בשילוב עם התהליך 
של אוטונומיה מודולרית(, אשר במסגרתה 

ייבדקו מנגנונים פנימיים של המוסדות 
לה גבוהה כולל אלה האחראים על להשכ

 הערכת איכות פנימית.   
 

נמצא כי עד מועד סיום  .ב

הביקורת עשתה המל"ג 
ביקורות בנוגע לשניים 

תחומים ייחודיים  14מבין 
בלבד. יצוין כי תחומים 

אלו לא נכללו בתכנית 
. יתר 2010הבדיקה ממאי 

על כן, הביקורת העלתה כי 
המל"ג לא הכינה נוהל 

לביצוע ביקורת חדש 
 40בתחומים הייחודיים.

הנושא של טיפול בתחומים ייחודיים נמצא  
בבדיקה של האגף להערכת איכות, ויובא 

 לדיון בוועדה להערכת איכות.
 

נמצא כי אף שבידי המל"ג  .ג

לא הייתה חוות דעת 

מאושרת של הוועדה 
לבדיקת האיכות בתחום 
המשפטים, היא אישרה 

לשני  2012-2010בשנים 
וסדות שאינם מ

מתוקצבים לפתוח תכניות 
 חדשות במשפטים. 

לדעת משרד מבקר 
המדינה, ראוי שהמל"ג 
תאשר פתיחת תכניות 
חדשות במשפטים רק 

לאחר שיהיה בידיה 
מלוא המידע בנוגע 

לאיכותן. כמו כן, על 
המל"ג לפעול להחשת 

הקמתה של תשתית 
 המידע הנדרשת.41

תרומת הערכת האיכות מבחינה אקדמית 
בשלב של פתיחת תכניות לימוד חדשות, 

יכולה להיות רלוונטית כאשר מוסד מבקש 
 לפתוח תכנית המסתמכת על תכנית שנבדקה 

 )לדוגמא תכנית לתואר שני בתחום(.
הערכת האיכות לתחומים השונים מתבצעת 

אחת לכמה שנים. החלטות על פתיחת 
מתבססות על מגוון  תכניות לימוד חדשות

רחב של שיקולים, ולכן גם כאשר תחום 
מסוים לא עובר תהליך הערכה באותה נקודת 
זמן, יכולה להיעשות בדיקה פרטנית הכוללת 

שיקולים אקדמיים, תכנוניים, תקציביים 

 לצורך פתיחה של תכניות חדשות בתחום זה.

מל"ג היא האחראית  
לאיכות האקדמית 

 שבגינה ניתנה ההכרה

כפי שנכתב בתגובתנו לטיוטת הדו"ח, המל"ג 
תאכוף באופן נחרץ בפרק זמן מוגדר, קשיח 

תיקונים ולביצוע וברור את ההמלצות ל

                                                
 1362-357שם, עמ' 38
     1357שם, עמ'  39
 1358שם, עמ'  40
 1358שם, עמ'  41
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לאותה תכנית, ומכאן 

שחלה עליה החובה 
לוודא שהמוסדות יישמו 

את ההמלצות שיביאו 
לשמירה על הרמה 

האקדמית של התכניות. 
אף על פי כן השתהתה 

מל"ג באכיפתה את 
 יישום ההמלצות. 

שינויים החיוניים לקיומה של תכנית 

לימודים ברמה אקדמית נאותה אשר ללא 
הפנמתם יש מקום לשקול את המשך קיומה 

של התכנית; במקרים מסוימים תפעל המל"ג 
לסגירת תכנית שהליקויים שצוינו לגביה לא 

תוקנו. כמו כן, היא תאמץ המלצות לשינויים 
ביא לשיפור בתכניות לימודים כדי לה

האיכות שלהן ואף תאפשר למוסדות להחזיק 
בעמדה שונה מזו של ועדות האיכות, ובלבד 

 שעמדתם לגיטימית באקדמיה. 
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דו"ח מבקר המדינה - פיקוח ות"ת על העסקת הסגל האקדמי הבכיר ומורים מן 
 החוץ - המלצות הצוות לתיקון ליקויים

 
ההנחיה הנוגעת  פירוט הליקוי 

 למל"ג/ות"ת

 צעדים לתיקון )הצעה(

חוסר במכסת שעות ההוראה  1

ישנם חברי סגל  -המותרת

בכיר שאינם עומדים בחובת 

 ההוראה שלהם42. 

משרד מבקר המדינה מעיר 

למל"ג כי לאחר שקבעה 

בהנחיותיה לאוניברסיטאות 

שעל הוועד המנהל לקבוע את 

תנאי העבודה והשכר של 

העובדים וכי החלטות בעלות 

שמעות כספית יובאו מ

לאישורו, היא לא בדקה 

 שההנחיות אכן מיושמות43. 

ראוי שהמל"ג תקבע 

הנחיות ברורות 

לאוניברסיטאות, לעניין 

חובת ההוראה תוך שמירה 

על האיזון הראוי בין קידום 

המחקר במוסדות וצורכי 

 ההוראה שלהם.

כמו כן, על ות"ת לדרוש 

מהאוניברסיטאות לקבוע 

להן או הנחיות בתקנון ש

בנוהל מתאים ולקיים 

 בקרה על קיומן.

 

ות"ת תבהיר להנהלות המוסדות כי 

חובתן להציג לוועד המנהל מסמך 

לאישורו בכל שנה בנוגע לתנאי 

העבודה והשכר של העובדים, לרבות 

קביעת הפחתות בשעות הוראה 

 לחברי הסגל.

 

 

העסקה מעבר להיקף משרה  2

 -תקצוב כפול – מותר

חברי סגל בכיר  20בתשע"ג: 

הועסקו בהיקף העולה על 

משרה ולא כמורים מן  %100

החוץ, כפי שנדרש בהנחיות 

ות"ת. ות"ת העירה למוסדות, 

אך המשיכה לתקצב את 

המוסדות גם עבור חברי סגל 

 חורגים בהיקף העסקתם44.

על ות"ת לעמוד ביתר תוקף 

על קיומם של הכללים 

וההנחיות לפעילותם של 

במיוחד המוסדות השונים, 

אלה שיש להם השלכות 

תקציביות ולפקח על 

התנהלות המוסדות 

 בהתאם לכללים הללו45.

התקצוב נעשה עפ"י דו"ח ממוצעי 

שכר ולא תמיד ישנה חפיפה בין 

התקופות הנבדקות לבין הנתונים 

לצורך תקצוב. להבא, ככל שיימצא 

שחבר סגל עובד בשני מוסדות 

בהיקף משרה, ייבחן כיצד להביא 

לידי ביטוי בתקצוב המוסדות הדבר 

 הללו באותה שנת לימודים.

 

 

 

ההנחיה הנוגעת  פירוט הליקוי 

 למל"ג/ות"ת

 צעדים לתיקון )הצעה(

התעלמות המוסדות  3

מהתראות ות"ת ופיקוח רופף 

בתשע"א ובתשע"ג  – של ות"ת

ות"ת שלחה מכתבי חריגות 

העסקה למוסדות 

על ות"ת לגבש מתכונת 

פעולה לחיזוק מעמדה, 

לשכלל כלים שאמצעותם 

תוכל לממש כהלכה את 

תפקידה ולאכוף את 

להבא, ות"ת תבצע את הפיקוח 

בנושא העסקה ושכר באמצעות 

בדיקת אכיפת הנחיותיה בתהליך 

תכניות חדשות ובתהליך מתן הכרה 

למוסד, וכן מעת לעת בבדיקה 

                                                
  1366עמ' ג', 65דו"ח שנתי  42 
 1373עמ'  43 
 1374, עמ' 1366עמ'  44 

 1377עמ'  45
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המתוקצבים, אך לא כל 

 המוסדות השיבו46. 

הנחיותיה כגורם המפקח 

והמבקר, לרבות קביעת 

סנקציות כלכליות במקרים 

 מתאימים בעקבות הפרתן. 

מדגמית של נתוני ההוראה והעסקה 

 נוספת במוסדות. 

תבחן התייחסות לחריגות העסקה 

 במודל התקצוב של ות"ת.

  4 טיפול לקוי של ות"ת בחריגות  

העסקה והעדר דיווח נתוני 

בתשע"א  -סגל לסמסטר קיץ

ובתשע"ג ות"ת העירה 

למוסדות בנוגע לחריגות 

העסקה של הסגל האקדמי 

הבכיר רק על סמך סמסטר 

 אחד47.

המוסדות מדווחים לות"ת על 

נתוני ההעסקה של הסגל בשני 

הסמסטרים, אך לא כוללים 

את נתוני העסקה בסמסטר 

 קיץ48.

 

 

 

 

 

 

ראוי שהבקרות ייעשו על 

סמך דיווחי המוסדות לשנה 

אקדמית שלמה ולא על 

ד. סמך סמסטר אח

מהסתמכות על סמסטר 

אפשר להסיק -אחד אי

מסקנות ולהעיר לגבי כל 

 השנה49.

על ות"ת לדרוש מהמוסדות 

להעביר דיווחים שנתיים 

שוטפים על העסקת חברי 

הסגל האקדמי בכל שנה 

 כולל סמסטר קיץ50.

בעניין דיווח שנתי, מערכת המחשוב 

שודרגה ונותנת מענה להערות אלו. 

נתונים החל מתשע"ה ניתן לשלוף 

 בממוצע שנתי.

 

 

 לימודים שנת -בעניין סמסטר קיץ 

 שני סמסטרים. כוללת אקדמית

 משנת לימודים חלק אינו קיץ סמס'

 החלטת פי על ומתנהל סדירה

 אחר או כזה בהיקף המוסדות

 קיימת שונות. שונה באופן ומתוגמל

 גבוהה, להשכלה המוסדות בין

 אינו השנתי ההוראה עומס בחלקם

 אם מתקיימת להוראה מתייחס

 קיץ סמסטר ובחלקם קיץ בסמסטר

 .הסגל חבר של ההוראה בעומס נספר

לאחר בחינת הנושא, לא תהיה 

דרישה לדיווח שעות הוראה 

 בסמסטר קיץ.

ההנחיה הנוגעת  פירוט הליקוי 

 למל"ג/ות"ת

 צעדים לתיקון )הצעה(

צירף את  -מרכז אקדמי לב 

נתוני שעות ההוראה בקיץ 

תשע"ב לנתוני סמסטר א' 

 תשע"ג ללא ידיעת ות"ת51.

 שעות דיווח לעניין ת"ות הנחיות 

. הדיווח ברורות ותקופת הוראה

ות"ת איתרה הטעות בדיווח 

 הבהיר לב אקדמי ובתגובה המרכז

 אלא קיץ בסמסטר מדובר שאין

 אלול( )סמ'' א לשנה הכנה בלימודי

הנחתה  ת"ות. זכות ללא נקודות

 המוסד בעניין דיווח לימודי ההכנה.
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-בין השנים תשע"א- בן גוריון 5

תשע"ג האוניברסיטה דיווחה 

לות"ת על משרות חברי סגל 

ששהו בשבתון פטור מהוראה, 

כעל מי שמבצעים את תפקידם 

בפועל, כך שנלקחו בחישוב 

היס"ס בניגוד להנחיות 

המל"ג. דיווחים אלה תרמו 

להגדלת תקציב 

 האוניברסיטה.

 

סגל קמ"ע - בין השנים 

 5תשע"ד דווחו -תשע"א

מדענים בתכנית קמ"ע במאגר 

 ח"דוהסגל כחברי סגל בכיר וב

ממוצעי שכר כמדענים בתכנית 

קמ"ע וזאת לאחר שעברו הליך 

מינוי כמקובל באוני'. עקב 

הדיווח באותן שנים ות"ת 

העבירה לב"ג סכום נוסף של 

עבור  ₪מיליון  1.8–כ

השתתפות בשכרם של מדענים 

אלו, מעבר לתקצובם במודל 

 התקצוב החדש 52.

על ות"ת לבחון אפשרות 

לטיפול בכספים ששולמו 

 ביתר.  

דווחו חברי סגל שהיו בפטמ"ה והם 

בעלי תפקיד במוסד. הנושא יחודד 

מול האוניברסיטה ובהנחיות הדיווח 

 בתקציב הבא.

 

 

 

 

מבדיקה מול  –סגל קמ"ע 

האוניברסיטה נמצא כי חלק 

מהמדענים בתכנית קמ"ע מונו לסגל 

אקדמי בכיר ולכן דיווח 

האוניברסיטה תקין. יצוין כי שינוי 

זה נעשה טרם שינוי מודל התקצוב 

סטודנטים. לגבי -והפעלת יחס סגל

עניין התקצוב, הנושא מורכב ונמצא 

 בבדיקה.

 

 

 

 

ההנחיה הנוגעת  פירוט הליקוי 

 למל"ג/ות"ת

 צעדים לתיקון )הצעה(

6 

 

דיווחי המכללות: חולון, ספיר 

כללו בדיווחיהם  -ומכון לב

בנוגע לסגל אקדמי בכיר, גם 

סגל שלא היה בכיר על פי 

הנחיות המל"ג ומינוים בוצע 

ללא אישור ועדות המינויים 

 המוסדיות.

דיווחים שהגדילו את תקצובם 

 של המוסדות53. 

נהלים על ות"ת לוודא כי ה

הפנימיים של המכללות 

בכל הקשור למינוי חבר 

סגל בכיר תואמים את 

הכללים שקבעו ות"ת 

 ומל"ג54.

על ות"ת לבדוק את 

התשלומים בגין תקצוב 

ההוראה למוסדות השונים 

שצוינו ולבדוק באילו 

ונים הבעיות שהתעוררו במוסדות הש

נמצאים בשלבים שונים של בדיקה. 

במכון לב ובחולון נערכה בדיקת 

רו"ח. כתוצאה מהבדיקה, בשלב זה 

הופחת תקציב חולון בשל הדיווח 

השגוי. במכון לב החלה בדיקת רו"ח, 

אך טרם הסתיימה. במכללת ספיר 

נערכה בדיקה מול המוסד ועל פי 

 הנתונים לא נדרש תיקון. 
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דרכים ניתן לטפל בכספים 

ששולמו לכאורה ביתר 

 )לרבות השבתם(55. 

למוסדות בעניין  כמו כן, יופץ ריענון

 מינויים אקדמיים.

7 

 

נתוני הסגל האקדמי בות"ת 

מערכת המחשוב  -ככלי בקרה

של ות"ת אינה מאפשרת 

לזהות נתונים שגויים, כפולים 

או חסרים המוזנים אליה ובכך 

נפגמות יכולת הבקרה והיכולת 

לזהות חריגים. בהיעדר 

מערכת ממוחשבת זמינה 

ואמינה נפגעת יכולת הבקרה 

של ות"ת על הנתונים 

 המדווחים לה56. 

על ות"ת לשדרג את מערכת 

המחשוב ולהעמיד אותה על 

מסד אחוד ומעודכן של 

נתוני הסגל האקדמי 

 במוסדות השונים57.

 יכולת חוסר לגבי המבקר טענת

 אינה שגויים לאתר נתונים המערכת

 זהות גורף. תעודת באופן נכונה

מוסד  באותו פעמיים להופיע יכולה

שונות והדבר תקין )אופי  מסיבות

 העסקה, שיוך תקציבי וכו'(. 

 מערכת הליך שדרוג הסתיים

 בקרה מנגנוני בניית לרבות המחשוב,

 וסיווג איפיון, הנתונים לתקינות

 ותח"דואיפיון , הלימוד תחומי

כך  .הלאה וכן ותקצוב תכנון לצרכי

שככל שקיימת בעיה היא באה על 

 פתרונה. 

ואנו מודעים מאחר  עוד יצוין כי

שעשויים  לאופי הדיווח ולקשיים

 לצורך מסתמכת ת"לעלות ממנו, ות

 שכר ממוצעי על דוחות תקצוב

 השכר ממערכות המופקים, ינואר

 חשופים פחות ולכן, במוסדות

  .לטעויות

 נערכת -לעניין הצלבה בין נתונים 

, ינואר ח"דול הסגל מאגר בין בדיקה

 מוגבלת הנתונים הצלבת יכולת אך

 הסגל משרות כ"סה ברמת ונעשית

 מאחר זאת ,השונות הקבוצות פי על

.שונים הדיווח ותקופת ואופן  

ההנחיה הנוגעת  פירוט הליקוי 

 למל"ג/ות"ת

 צעדים לתיקון )הצעה(

-נתונים למינויי פרופסורים 8

מסד הנתונים שמנהלת ות"ת 

על מינויים שהיא אישרה כולל 

מידע רק בנוגע לשמות 

פרופסורים שאושרו, אך 

יש לכלול תעודת זהות 

 במאגר שיוקם.

נושא הוספת ת.ז. למסד הנתונים של 

מינויי פרופסורים נבחן, אך בשל 

ל רגישות הנתונים הוחלט שלא לכלו

 נתון זה בדיווחים.
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חסרים בו נתונים מזהים כמו 

 מספרי ת"ז58. 

תקופת העסקה של מורים מן  9

בחוזה העסקה לשנים  החוץ

תשע"ב ותשע"ג בחלק 

מהמכללות שנבדקו לא תאמה 

 את תקופת העסקתם בפועל. 

ברוב המקרים תקופת 

העסקתם לא כיסתה את פרק 

הזמן הנדרש להשלמת 

המשימות הכלולות בהוראה 

והפעילויות האקדמיות הנלוות 

 אליה59.

 

 

 

 

 

 

 

 

על ות"ת לוודא כי תוקף 

חוזי העסקה של מורים מן 

החוץ זהה לתקופה 

הנדרשת מהם למילוי 

הדרישות האקדמיות 

במכללות השונות ושכרם 

ישולם באופן שיישקף את 

 היקף העסקתם האמיתי60. 

על מל"ג לתקן את ההנחיות 

שנקבעו לתנאי העסקת 

מורים מן החוץ, לוודא שהן 

 ברורות ומלאות ולעמוד על

יישומן. על ות"ת לבדוק 

באופן מדגמי פירוט של 

חוזי העסקה, כתבי מינוי 

ותלושי שכר, על מנת לוודא 

שההנחיות מיושמות 

 כנדרש61. 

על ות"ת לוודא כי הסכם 

ההעסקה בין המכללה 

למורה הינו הסכם ברור 

 ומפורט62.

 לעניין הנחיותיה את שינתה ת"ות

, החוץ מן של מורה העסקה תקופת

 במאי למכללות לו פורסמוא והנחיות

, עוד טרם הערות המבקר ואף 2014

 הובאו לידיעתו בתהליך הביקורת.

את  ההנחיות ניתן להאריך פי על

, החוץ מן מורה של המינוי תקופת

 המשימות את שיוכל להשלים כך

  .תקופת המינוי בתוך הנדרשות

ות"ת  -לעניין בחינת חוזי העסקה 

בוחנת חוזי העסקה אישיים ככל 

שהיא מתבקשת לאשר תנאי העסקה 

ושכר החורגים מהנחיות ות"ת 

והממונה על השכר. על הגופים 

המנהלים במוסדות לוודא שתנאי 

 העסקה של הסגל עומדים בהנחיות. 

 

 

 

 

ההנחיה הנוגעת  פירוט הליקוי 

 למל"ג/ות"ת

)הצעה(צעדים לתיקון   

בכל  קליטת מורים מן החוץ 10

מוסד נעשית באופן שונה וללא 

 הליך מוסדר והוגן63.

בהנחיות ות"ת לא מצוין כי 

מטלות ההוראה של מורים מן 

החוץ במכללות מצומצמות 

משל מורים מן החוץ 

על מל"ג לפרסם הנחיות 

למכללות השונות לגבי 

הליך מינוי של מורים מן 

החוץ. על המכללות לקבוע 

הליך מינוי הכולל אמות 

מידה לבחירה ולוודא 

חירת שההליך לב

מל"ג/ות"ת אינה קובעת 

של סגל בכיר קריטריונים למינוי 

מאחר והדבר בתחום החופש 

האקדמי של המוסד ובוודאי גם לגבי 

מורים מן החוץ. איננו מוצאים לנכון 

 לשנות מדיניות זו.
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מציאות  –באוניברסיטאות 

שיכולה ליצור תמריץ להוראה 

באוניברסיטאות על פני 

מכללות ולהוביל לחוסר שוויון 

בגיוס סגל מורים איכותי 

 במכללות64.

 

 

 

המועמדים ייעשה 

בשקיפות, בהוגנות ומתוך 

 שוויון הזדמנויות65.

על ות"ת לבחון הפערים 

בתנאי שכרם של המורים 

מן החוץ במכללות לעומת 

האוניברסיטאות ולבדוק 

את הדרכים שיבטיחו 

העסקת מורים איכותיים 

הן במכללות והן 

 באוניברסיטאות66.

 מודל את שינתה ת"יצוין כי ות

 ויצרה הנוכחי בחומש התקצוב

בכיר  אקדמי סגל לקליטת תמריץ

 המורים מקרב היתר בין, במוסדות

. החוץ מן  

באוניברסיטאות  ככלל תנאי העסקה

ובמכללות שונים מבחינת מטרות, 

מאפיינים וכן הרקע ההיסטורי 

להקמת מוסדות אלה, אשר משפיע 

 גם על תנאי העסקה של הסגל.

 שהוצף לנו ידוע לא, עניין של לגופו

החוץ  מן מורים בגיוס רוחבי קושי

 שאנו ככל, כבר ואם, במכללות

.במכללות ביקוש לעבודה יש למדים  

יעיל רק למועסקים  עמיתסגל  11

לפיו וכי מצבם של המועסקים 

כמורים מן החוץ לא השתפר 

עקב שינוי זה. השונות בשכר 

במסלול זה כדאית רק עבור 

חלק מהמורים במכללות 

 מסוימות67.

מתווה ות"ת וכן ההסכמים שנחתמו  

מאפשרים מעבר לסגל עמית למי 

 שעומד בקריטריונים שנקבעו.

הסדרה של  יצוין כי המעבר מאפשר

תנאי העסקה, אך אין המטרה במתן 

 תוספות שכר לאוכלוסייה זו. 
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