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רקע
הקמת הוועדה
הוועדה להסדרת המשילות של מערכת ההשכלה הגבוהה הינה וועדה ציבורית שמונתה ביום
 3..2.21.3על ידי ראש הממשלה ,שר החינוך ושר האוצר על מנת לבצע הערכה מחדש של מבנה
המוסדות הרגולטוריים המופקדים על מערכת ההשכלה הגבוהה ,קרי  -המועצה להשכלה גבוהה
(מל"ג) והועדה לתכנון ותקצוב (ות"ת) ,תוך בחינת הממשק בין מוסדות אלה לבין הממשלה ,זאת
במטרה לחזק את מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל ,לשפר את תפקודה ולהעצים את יכולתה
להגשים יעדים לאומיים.
כיושבת ראש הועדה מונתה פרופ' חגית מסר-ירון ולצידה מונו כחברים :פרופ’ מנואל טרכטנברג,
יו”ר ות”ת; פרופ’ מנחם מגידור ,נשיא האוניברסיטה העברית לשעבר; פרופ’ נאוה בן צבי ,נשיאת
מכללת הדסה לשעבר; פרופ’ אמנון רובינשטיין ,המרכז הבינתחומי הרצליה; פרופ’ יוג’ין קנדל,
ראש המועצה הלאומית לכלכלה ,משרד ראש הממשלה; מר יונתן רגב ,סגן הממונה על
התקציבים ,משרד האוצר; עו”ד עדנה הראל ,ראש תחום יעוץ וחקיקה (כלכלי – פיסקאלי) ,משרד
המשפטים; השופטת דר' איילה פרוקצ’יה ,שופטת בית המשפט העליון בדימוס; פרופ’ ידידיה
שטרן ,סגן נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה ומר יובל אדמון ,מנכ”ל הסדנא לידע ציבורי,
לשעבר יו”ר אגודת הסטודנטים של האוניברסיטה העברית.
כמו כן מונו כמשקיפים מר גדי פרנק ,מ"מ מנכ"ל מל"ג/ות"ת; ומר עמית לוין ,יועץ שר החינוך
להשכלה הגבוהה .הייעוץ המשפטי לוועדה ניתן ע"י עו"ד יעל טור-כספא  -פליישמן ,היועצת
המשפטית של מל"ג/ות"ת; עו"ד נדב שמיר ,סגן היועמ"ש של מל"ג/ות"ת ,ריכז את הוועדה.

פעולת הוועדה
הוועדה החלה את פעולתה בחודש דצמבר  ,21.3ובסמוך לכך פורסמה פנייה פומבית לציבור
הרחב ,גורמי אקדמיה ומוסדות וארגונים שונים ,להגיש נייר עמדה לוועדה .במענה לפנייה זו
התקבלו  22ניירות עמדה.
הוועדה קיימה  .1ישיבות .כמחצית מהישיבות הוקדשה לשמיעת גורמים שונים :סקירות
מקצועיות מאת גורמים שונים ,לרבות גורמי מקצוע ממל"ג וות"ת ,מומחים בתחום הרגולציה
ומערכות ההשכלה הגבוהה בישראל ובעולם ועוד .כן הופיעו בפני הוועדה יושבי ראש לשעבר של
ות"ת ,סגני יושבי ראש לשעבר של מל"ג ,וכן שרי חינוך לשעבר ,פרופ' יולי תמיר והשר גדעון סער,
שר החינוך המכהן הרב שי פירון ,שר המדע יעקב פרי ומנכ"לית משרד האוצר שכיהנה בעבר
בות"ת .בנוסף הזמינה הוועדה חלק ממגישי ניירות העמדה להשמיע עמדתם גם בעל פה .בין
המופיעים בפני הוועדה היו נציגי סוגי המוסדות השונים – ועד ראשי האוניברסיטאות ,ועד ראשי
המכללות האקדמיות המתוקצבות ,ועד ראשי המכללות שאינן מתוקצבות ,המכון הישראלי
לדמוקרטיה ,התאחדות הסטודנטים ועוד.
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כתב המינוי
כתב המינוי לוועדה הציב לפני הוועדה שלוש מטרות:1
מטרה ראשונה :שמירת האוטונומיה של המערכת מחד ,אשר הינה ערובה לחופש אקדמי
ולמצוינות אקדמית ,ומתן ביטוי למדיניות הממשלה ולצרכים לאומיים מאידך ,תוך מציאת איזון
מושכל ובר קיימא בין השניים.
מטרה שניה :יצירת מערך מוסדי קוהרנטי למל"ג-ות"ת ,אשר יבטיח יציבות מבנית לאורך זמן,
תוך חתירה לראייה מערכתית משותפת של כל הנוגעים בדבר.
מטרה שלישית :חיזוק יכולת תכנון מערכת ההשכלה הגבוהה על כל רבדיה (קרי :אוניברסיטאות
ומכללות ,מוסדות מתוקצבים ולא מתוקצבים ,מכללות להוראה בתקצוב משרד החינוך ובתקצוב
ות"ת) ,בהתאם למטרותיה ולצרכי המשק והחברה ,ומיסוד הקשר בין תהליכי התכנון ,בקרת
האיכות והאקרדיטציה.

1

מעבר למטרות הרחבות פירט כתב המינוי נושאים ספציפיים בהם הועדה התבקשה להביא המלצות ,כלהלן:
..

עיצוב מבנה ארגוני/מוסדי מוגדר למל"ג-ות"ת ,תוך הסדרת המבנה המנהלתי ,היררכיית הניהול ,חלוקת
התפקידים ,הסמכויות ,ותחומי האחריות בתוך מבנה זה.

.2

הגדרת הזיקה ויחסי הגומלין בין המבנה של המל"ג/ות"ת ,לבין הגורמים הרלוונטיים בממשלה ,כך
שיחסים אלה ישרתו נאמנה את שמירת האוטונומיה של המערכת ,בד ובד עם מתן ביטוי למדיניות
הממשלה ולצרכים ויעדים לאומיים.

.3

הרכב ,כהונה ,אופן בחירה ומינוי של חברי הגופים האלה ,ושל בעלי התפקידים המרכזיים בהם וכד'.

.1

שיפור תהליכי הבקרה ,השקיפות והמידע לציבור.

.5

הוראות מעבר ושינויים דרושים בחקיקה ו/או החלטות ממשלה.
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ההמלצות
המלצות הוועדה שיפורטו להלן ,נחלקות בעיקרן לשלושה סוגים:
 ..הצעה כוללת למבנה מוסדי חדש תחת מסגרת שתקרא "הרשות להשכלה גבוהה – הרל"ג",
אשר תופקד על מערכת ההשכלה הגבוהה במדינת ישראל.
 .2המלצות וקווים מנחים לפעולות הרל"ג.
 .3המלצות המשך לטיפול ע"י הממשלה.
המבנה החדש המוצע על כל רכיביו ,לרבות תהליכי המינוי ומנגנוני ההתייעצות המוצעים ,הגדרת
בעלי התפקידים ,הכפיפויות והממשקים ,תנאי התעסוקה והגמול ,מהווים המלצות מפורטות
ומלאות ,כפי שהתבקש בכתב המינוי .לדעת הועדה ,מבנה זה נותן מענה מאוזן למטרה הראשונה.
בדו"ח המלא מוגדרת באופן מפורט מהי מדיניות ( )POLICYבענייני ההשכלה הגבוהה ,שבגיבושה
יש להביא לידי ביטוי את מדיניות הממשלה ואת הצרכים הלאומיים .הועדה הקדישה תשומת לב
מרובה ליצירת מבנים ומנגנונים שיאפשרו מתן ביטוי למדיניות הממשלתית ,ללא התערבות
במגוון הנושאים ,בהם האוטונומיה הכרחית לקיומה ולשגשוגה של השכלה גבוהה ,ובאופן מיוחד
תוך מתן דגש על ההבדל בין מדיניות ( (policyלבין תכנון ( ,)planningהמתייחס בין היתר
לפירוט הצעדים הנדרשים ליישום המדיניות.
המטרה השנייה מושגת קודם כל וראשית לכל במעבר מהמבנה הקיים ,שהוא אקלקטי במידה
רבה ,ונוצר בשלבים וממקורות סמכות שונים ,למבנה אחוד שיעוגן ויוסדר בחקיקה .כמו כן
הועדה הקדישה תשומת לב מרובה ליצירת איזונים ובלמים בהגדרת ההרכבים ,היחסים
והכפיפויות בגופים השונים המרכיבים את הרל"ג ,בינם לבין עצמם ובין בעלי התפקידים ,כפי
שפורטו להלן .בנוסף ,הטלת הסמכות והאחריות הביצועית על גוף יחיד כפי שיפורט להלן,
מבטיחה הקוהרנטיות הנדרשת .בהקשר זה חשוב להדגיש כי מרקם האיזונים הוא עדין ושביר,
ולכן הועדה גיבשה מודל שרכיביו השונים משלימים זה את זה ,וישנה חשיבות מרכזית לשמור
עליו כמקשה אחת ,ולמנוע שינויים שיפגעו במרקם זה ,וכי המלצותיה ,על כל פרטיהם ,יאומצו
ויעוגנו כמכלול בחקיקה שתקבע.
התשתית הארגונית היא גם תנאי הכרחי לקיום המטרה השלישית באשר היא מאפשרת לגופים
המופקדים על המוסדות להשכלה גבוהה לפעול למימושן באמצעות מינהל התאגיד .בנוסף לכך
מצאה הועדה לנכון לפרט המלצות נוספות בנוגע למדיניות וקוים מנחים להחלטות הרל"ג כפי
שיפורט.
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פירוט ההמלצות
 .0הצעה למבנה מוסדי חדש  -הרשות להשכלה גבוהה – "הרל"ג"
א .כללי
..

ייקבע מבנה מוסדי אחוד שייקרא "הרל"ג"  -הרשות להשכלה גבוהה.

.2

הרל"ג יהיה מורכב משלושה גופים:
.i

המל"ג :המועצה להשכלה גבוהה ,שתהיה מופקדת על קביעת מדיניות כוללת
ברמת המאקרו ,על קביעת כללי רגולציה 2ועל עריכת ביקורת על הוע"מ.

 .iiהוע"מ :הועד המנהל ,שיהיה מופקד על הניהול השוטף וביצוע מדיניות המל"ג
על כל היבטיה ,לרבות יישום החלטות הוה"ס ,ובכלל זה גם על תכנון ותקצוב,3
הנתונים כיום בידי הות״ת.
 .iiiהוה"ס :הועדה להסמכה (אקרדיטציה) של תכניות לימוד ,אשר תהיה בעלת אופי
אקדמי-מקצועי גרידא ,ותפעל במידה מרבית של עצמאות מקצועית.
.3

בדומה למל"ג היום ,הרל"ג תפעל במידה מרבית של אוטונומיה מעוגנת בחוק ,אשר
הינה חיונית לביצור החופש האקדמי ,לרבות לטובת הפריחה של המחקר וההוראה,
וקידום התועלות החברתיות והמשקיות הנוספות שנלוות למערכת השכלה גבוהה
איתנה.

.1

בפרט ,יעוגן בחוק מעמדו של הוע"מ כחיץ בין הממשלה למוסדות בנושאי תקצוב
ותכנון (בדומה לנאמר על הות"ת בהחלטת ממשלה  ,)666על מנת להמשיך ולהבטיח את
האוטונומיה של המוסדות האקדמיים.

.5

לממשלה תהיה יכולת השפעה בקביעת מדיניות ההשכלה הגבוהה ,הן באמצעות שר
החינוך ונציגיהם המקצועיים של גורמי הממשלה במל"ג ,והן ע"י קביעתם של
ממשקים לדיווח ולהתייעצות בין הוע"מ לבינה.

.6

לאור היקף המשאבים הציבוריים המושקעים בהשכלה הגבוהה והאחריות
הממשלתית לגבי שימוש תקין ,יעיל וראוי במשאבים אלו ,ולאור החובה שבשמירה על
כללי מינהל תקין הנובעת מהאוטונומיה החריגה המוענקת למוסדות להשכלה גבוהה,
נכון שייקבעו קווים מנחים לגבי דיווח ושקיפות המוסדות על מנת להבטיח נורמות
ראויות.

.7

לרשות הרל"ג יעמוד מערך מנהלי-מקצועי" ,המינהל" ,לשם ביצוע משימותיו ,ובראשו
מנכ"ל .המנכ"ל כפוף לוע"מ ומקבל הנחיות ביצוע מיו"ר הוע"מ.

.8

המינויים של החברים בשלושת הגופים הנ"ל ,מל"ג ,וע"מ ווה"ס ,ושל בעלי התפקידים
המרכזיים ברל"ג ,יעשו באמצעות וועדות איתור שימליצו על ההרכב של כל אחד מן

2

ראה הרחבה בעניין זה להלן בסעיף י"ג "רגולציה".
3
ראה הרחבה בעניין זה להלן בסעיף י"ד "מדיניות לעומת תכנון".

6

הגופים כחטיבה אחת .ההמלצה לעניין הרכב גוף תאושר כמקשה אחת ,ובהעדר
אישור  -תוחזר לדיון מחודש ,כחטיבה ,אל וועדת האיתור בלווית נימוקים.

•

שמות הגופים באנגלית:
 oהרל"ג The Higher Education Authority - THEA4
 oהמל"ג The Council for Higher Education - CHE
 oהוע"מ The Executive Board - EBO
 oהוה"ס The Accreditation Committee - ACO

ב .המל"ג :סמכויות ותחומי אחריות
המל"ג תהיה מופקדת על קביעת מדיניות וקביעת כללי רגולציה ,כדלקמן:
..

גיבוש יעדים ארוכי טווח להשכלה הגבוהה ,ע"פ ראייתה של המל"ג את טובת מערכת
ההשכלה הגבוהה 5ואת תרומתה הראויה למדינת ישראל ,הכול לאור המלצת הוע"מ,
יעדי הממשלה ,וצרכי המשק והחברה.

.2

אישור התכנית הרב שנתית על בסיס המלצת הוע"מ ,אשר תיתן ביטוי מעשי ליעדים
"ארוכי הטווח האמורים בסעיף  ,.בקווים ובכלי מדיניות ברי יישום.

.3

אישרור 6עיקרי התקציב הרב שנתי אשר יממן את התכנית הרב שנתית ,האמורה
בסעיף  ,2לאחר שתקציב זה יגובש ויאושר ע"י הוע"מ.

.1

יציבותה לאורך זמן של התכנית הרב שנתית הנה חיונית להשגת היעדים ארוכי הטווח
של מערכת ההשכלה הגבוהה ,אולם המל"ג תוכל לדון בה מחדש מעת לעת ואף לבקש
את עדכונה ,ולאשר עדכונים אלה ,במידה ושינויים משמעותיים בנסיבות או בצרכים
יצדיקו זאת.

.5

גיבוש מדיניות בעניינים עקרוניים ובעלי השלכה משמעותית ורחבה העולים מעת לעת.

4

)Cleopatra Thea (Greek: Κλεοπάτρα Θεά, which means "Cleopatra the Goddess") (ca. 164–121 BC
surnamed Eueteria (i.e., "good-harvest/fruitful season") was the ruler of the Hellenistic Seleucid
Empire. She ruled Syria from 125 BC.
5
כפי שעולה מהגדרת מטרותיה המפורטות בדו"ח המלא.
6
"אשרור" ( - )ratificationהכוונה היא שהמל"ג תדון בתקציב בכללותו כפי שזה יוצג לפניה ע"י הוע"מ ,ואם היא
סוברת שהתקציב המוצע לא יוכל להגשים את המדיניות ארוכת הטווח שנקבעה בתכנית הרב שנתית ,כי אז המל"ג
יכולה להחזיר את התקציב כמקשה אחת לוע"מ ולבקש רביזיה בו ,תוך הנמקה מפורטת כיצד התקציב המוצע לוקה
בחסר אל מול התכנית הרב שנתית המאושרת.
הוע"מ ידון שוב בתקציב לאור זאת ,יעשה בו תיקונים במידת הצורך ,יאשר אותו מחדש אם נעשו בו שינויים ,ויביא
אותו מחדש לאישרור המל"ג ,תוך התייחסות מפורטת ומנומקת להשגות של המל"ג.

7

.6

קבלת דיווח מהוע"מ על ההתקדמות ביישום התכנית הרב שנתית ,מדי שנה ,ומתן
התייחסויות אשר יעמדו לנגד עיניי הוע"מ בעת גיבושה של תכנית העבודה השנתית
ותקצובה.

.7

קביעת כללי רגולציה למערכת ההשכלה הגבוהה ומוסדותיה ,באופן שיוויוני ,ובכלל זה
קביעת עקרונות בסיסיים לקוד אתי למוסדות .כל זאת בהתחשב בהצעות הוע"מ או
הוה"ס ,לפי העניין.

.8

ביקורת על היבטים התנהלותיים בפעילות הוע"מ.

.9

מינוי חברי הוע"מ והוה"ס ,על פי הכללים שיקבעו לעניין זה ,כמפורט בהמשך.
בהתאמה ,תהיה נתונה למל"ג גם הסמכות להפסיק במקרים חריגים את כהונתם של
חברים בגופים האלה ,על פי עקרונות שייקבעו ,בהתאם למקובל בגופים ציבוריים
מהסוג הזה ובשים לב לאי תלותם ועצמאותם של אותם גופים.

 ..1אישור הקמתם של מוסדות להשכלה גבוהה חדשים ,7וסגירה או מיזוג של מוסדות
קיימים ,על בסיס המלצת הוע"מ והוה"ס.
 ...ייצוג מערכת ההשכלה הגבוהה אל מול גורמים ממשלתיים וממלכתיים אחרים
בהתאם לתחומי אחריותה של המל"ג.
 ..2קביעת קווים מנחים לפרסום נתונים כספיים ותקציביים ( )financial statementsעל
ידי כל המוסדות ,מתוקצבים ובלתי מתוקצבים כאחד ,מדי שנה ,לאור ובהתייחס
להמלצת הוע"מ.
 ..3קביעת קווים מנחים לפרסום דוחות שנתיים מילוליים על ידי המוסדות באתרי
האינטרנט שלהם וכן באתר הרל"ג ,בהם יפרטו את תכניות העבודה העתידיות שלהם,
לצד סיכום שנת הפעילות הקודמת ,לאור ובהתייחס להמלצת הוע"מ.

ג .הרכב ומינוי המל"ג
.0

במל"ג יכהנו  20חברים כלהלן:
•

שר החינוך ,יו"ר

•

 2נציגי ציבור ,מתוכם אחד שופט עליון בדימוס ,אשר ישמש כסיו"ר המל"ג.
8

•

ראש אגף התקציבים או סגנו

•

יו"ר המועצה הלאומית לכלכלה

•

 2נציגי סטודנטים

9

7

החלטת מל"ג על הקמת מוסד חדש (היתר והכרה) תיכנס לתוקף חודשיים מיום ההחלטה ,אלא אם כן הממשלה
תתנגד בהחלטה מנומקת.
8
מינוי זה הנו  ,ex officioולא ניתן להעברה ,לא לנציג ולא לאיש מטעמו של נושא תפקיד בכיר זה.
9
ראה הערה קודמת.

8

•

.2

.3

 02אנשי אקדמיה בכירים ,מתוכם לא יותר מ 9 -אנשי אקדמיה פעילים ,10יו"ר
הוע"מ וחבר נוסף מהוע"מ יכהנו גם כחברים במל"ג ,מתוך  12אלו.

פרופיל חברי המל"ג ותנאי כשירות
•

על כלל חברי המל"ג לתת ביטוי למגוון המגזרי והמגדרי של החברה בישראל.

•

 3נציגי הציבור (מלבד השופט) :אישים נטולי זיקה פוליטית ,בעלי שם ומעמד
בולט במיוחד במשק ,בתרבות ,בפרופסיות ,וכדומה ,בעלי היכרות עם מערכת
ההשכלה הגבוהה או תוצריה.

•

אנשי אקדמיה :פרופסורים מן המניין 11בעלי מעמד רם ובולט במיוחד בתחומם,
חלקם עם ניסיון ניהולי בהשכלה הגבוהה והכרות מעמיקה של המערכת;
עליהם לשקף את תחומי הדעת והמחקר השונים ,ואת הסוגים השונים של
המוסדות להשכלה גבוהה.

הליך מינוי חברי המל"ג
•

לאחר סיום הליך האיתור ,שתבצע ועדת האיתור ,שר החינוך יביא את רשימת
חברי המל"ג המוצעת על ידי ועדת האיתור ,כחטיבה אחת ,לאישור הממשלה
בצירוף המלצתו (חיובית או שלילית) הממשלה תדון בהצעה כמכלול ,ואם
אישרה – ימנה נשיא המדינה את החברים .לא אישרה הממשלה את המינוי
המוצע כמכלול ,יוחזר לוועדת האיתור ,בלווית נימוקי הממשלה לאי – אישור.

•

רשימת חברי המל"ג המוצעת תגובש על ידי וועדת איתור ,אשר תתייעץ עם כל
הגורמים הרלוונטיים לשם הרכבתה ,לרבות ארגונים המאגדים את ראשי
המוסדות השונים.

•

על וועדת האיתור מוטלת החובה לדאוג לכך שהרכב חברי המל"ג ישקף ככל
האפשר את המגוון הרחב של מוסדות להשכלה גבוהה ,ואת השינויים שחלים
במגוון זה על פני זמן.

•

מלבד הסדר למניעת ניגוד עניינים כנהוג ,חברי המל"ג (וגם חברי הוע"מ וחברי
הוה"ס) יוחתמו על הצהרה המבטיחה חובת נאמנות והיעדר משוא פנים,
ומבהירה שאין הם "נציגים" של הגופים להם הם משתייכים.

•

הרכב וועדת האיתור לחברי המל"ג
 .0יו"ר :שופט בית המשפט העליון בדימוס  -ימונה ע"י נשיא בית המשפט
העליון;
 .2נציג ציבור מטעם שר החינוך ,בכיר בעל יידע רחב והכרות קרובה של מערכת
ההשכלה הגבוהה ,ונטול זיקה פוליטית;

10

ראה הערה .6
11
יש לתת ביטוי גם לאנשי אקדמיה צעירים ,ועל כן יתכנו גם בדרגת פרופסור חבר ,במידה שמדובר על איש אקדמיה
צעיר ומבטיח.

9

 .3נשיא האקדמיה הישראלית למדעים;
 .2איש אקדמיה בעל מעמד אקדמי  -מדעי רם במיוחד ,אשר ימונה על ידי
מל"ג ,שהינו אחד מזוכי הפרסים הבאים בעשור האחרון הקודם למינוי:
פרס נובל ,פרס וולף ,פרס טורינג ,מדליית פילדס ,פרס א.מ.ת .פרס ישראל
(בתחומים אקדמיים) או פרס דן דויד;
 .5חבר מל"ג ותיק ,אשר ימונה ע"י המל"ג .,המכהן במל"ג לפחות ארבע שנים
בעת המינוי ,או שכיהן במל"ג לאחרונה ,אך לא בעל תפקיד ברל"ג בעת
המינוי.
חברי הועדה ימונו לתקופה של חמש שנים.

ד .המל"ג :שונות
..

כהונה :חבר במל"ג שאינו חבר מתוקף תפקידו יכהן  2שנים ,עם אפשרות להארכה
לשנתיים נוספות ,ובסה"כ לא יותר משש שנים .שליש מהחברים יתחלף כל שנתיים
תוך שמירה על יחסיות ההרכב בכל תחלופה.

.2

תגמול :כלל חברי המל"ג ,לרבות עובדי מוסדות להשכלה גבוהה ,ולמעט החברים
המכהנים מתוקף תפקידם ,יכהנו בתנאי תגמול של חברי מועצה בתאגידים
סטטוטוריים דומים או בהקבלה לדירקטורים בחברות ממשלתיות דומות ויהיו
זכאים לתנאים הנובעים מכך .זאת ,נוכח ייחודיות הכהונה ,וחשיבותה ,כמו גם
האחריות הנגזרת.

.3

סיו"ר המל"ג יתוגמל בהתאם לדרישות התפקיד.

.1

תדירות הישיבות :לפי הצורך אך לא פחות מפעם ברבעון ,ובנוסף עוד ישיבה אחת
לפחות בשנה ,לקבלת דיווח על התקדמות היישום של התכנית הרב שנתית והתייעצות
לקראת גיבוש עקרונות התקציב.

.5

קוורום לקבלת החלטות :לפחות  .3חברים ,בהם לפחות  6חברים מהאקדמיה ,ולפחות
נציג ציבור אחד.

ה .הוע"מ :סמכויות ותחומי אחריות
הוע"מ מופקד על ביצוע המדיניות על כל היבטיה ,על תכנון ותקצוב ,על המינהל ,וכמו כן
לוע"מ הסמכות השיורית לקבלת החלטות בכל עניין ביצועי ,אף אם הוא בעל היבטים
בתחומי מדיניות ,כל זמן שהמל"ג לא קיבלה החלטות מדיניות לגביו .12בפרט הוע"מ אחראי
על:
..

12

גיבוש יעדים ארוכי טווח למערכת ההשכלה הגבוהה ,אשר יובאו כהמלצה למל"ג.

החלטות שקיבלה הוע"מ קודם להחלטת המדיניות הרלבנטית של המל"ג לא יאבדו מתוקפן.

01

.2

גיבוש תכנית רב-שנתית להגשמת היעדים הנ"ל ,13אשר תובא לאישור המל"ג.

.3

גיבוש ואישור מתווה תקציבי רב-שנתי למימון התכנית הרב שנתית ,14אשר עיקריו
יובאו לאשרור המל"ג.

.1

גיבוש ואישור תקציב שנתי ,לאחר דיווח למל"ג על ההתקדמות ביישום התכנית הרב
שנתית ,והתייעצות עמה על המשך יישום התכנית ,לרבות עדכונה ע"פ הצורך.

.5

יישום המדיניות לרבות היבטיה התכנוניים ,ביצוע התקציב ,טיפול בכל נושא בעל
אופי תכנוני או תקציבי ,ויישום החלטות הוה"ס.

.6

ייצוג המערכת אל מול גורמים ממשלתיים וממלכתיים אחרים לצורך ביצוע משימותיו
של הוע"מ.

.7

פיקוח ובקרה על קיום הכללים והחלטות הוע"מ והוה"ס הנוגעות לכלל המוסדות
להשכלה גבוהה.

.8

הקמת וועדות משנה שיופקדו על תחומי אחריות מקצועיים שונים כגון :תכנון ותקצוב,
מחקר ,פיקוח ואכיפה והערכת איכות ,הכול תחת האחריות וההכוונה של הוע"מ.
ראשי וועדות המשנה יהיו חברי וע"מ שיהיו מופקדים על "תיקים" ,במובן של אחריות
על תחומים מוגדרים ועל וועדות משנה בהתאם .יו"ר הוע"מ יעמוד בראש ועדת המשנה
לתכנון ולתקצוב .הוע"מ יקבל החלטות על בסיס המלצות ועדות המשנה וידאג לביצוען
באמצעות צוות מקצועי במינהל הרל"ג על אגפיו השונים ,הקיימים או שיוקמו ככל
שיידרש.

.9

בפרט ,תוקם וועדת משנה להערכת איכות אשר תמשיך בעבודתה של הוועדה הקיימת
כיום .אולם ,לדעת הוועדה על נושא חשוב זה להיבדק ע"י וועדה חיצונית בלתי
תלויה ,15אשר תקום בהקדם האפשרי ,ותידרש למבנה הרצוי של הערכת איכות ,ובכלל
זה לשאלה מי הגוף שאמור לעסוק בזה ,מידת עצמאותו ,מתודולוגיית הערכה,
וכדומה.

 ..1מינוי וועדות אד-הוק ע"פ הצורך.
 ...מינוי מנכ"ל על דעת יו"ר הוע"מ ויו"ר המל"ג.
 ..2אישור תכניות העבודה והתקציב של המינהל ,ובקרה על פעילות המינהל.
 ..3טיפול בפניות של גורמי הממשלה לגבי הצעות חקיקה ,הצעות מחליטים או כל יוזמה
אחרת הנוגעת להשכלה הגבוהה .יודגש כי המל"ג והוע"מ מוסמכות לייעץ לממשלה
בכל נושא הנוגע להשכלה גבוהה ,בהתאם לתפקידיהן ,וכי קיימת חשיבות רבה
להתייעצות של גורמי הממשלה עם מל"ג ווע"מ בכל הנושאים הנוגעים למערכת
ההשכלה הגבוהה.

13

ראה גם סעיף י"ב "ממשקים תהליכיים בין הרל"ג לממשלה".
14
ראה הערה קודמת.
15
ראה להלן בפרק " 3המלצות המשך לטיפול ע"י הממשלה".

00

 ..1דיווח למל"ג על נושאים מהותיים המתעוררים בפניה או מטופלים על ידה ,להם יכולה
להיות השלכה על המדיניות ,בפרט בנושאים משמעותיים בעלי השלכות על מערכת
ההשכלה הגבוהה וכלל המשק.
 ..5הגברת השקיפות והנגישות של הציבור והמוסדות להשכלה גבוהה למידע ,לרבות
באמצעות אתר אינטרנט ייעודי ובו מידע השוואתי ורלוונטי לציבור על המוסדות
והיחידות השונים .המידע באתר זה ייאסף על ידי היחידה הרלבנטית במינהל הרל"ג,
ומקורותיו יכול שיהיו במוסדות ,בנתוני למ"ס ,בדוחות הערכת איכות ,במחקרים
מהארץ והעולם ,נתוני  ,OECDוסקרים שונים כדוגמת סקרים אודות בוגרים של
לימודים אקדמיים ,שאפשר ויבדקו שאלות כמו תעסוקה ושכר ,לימודים מתקדמים.

ו .הרכב ומינוי הוע"מ
.0

בוע"מ יכהנו  9חברים ,כלהלן:
• יו"ר ,פרופסור מן המניין בעל מעמד אקדמי רם ,הכרות עמוקה של המערכת,
וניסיון בניהול אקדמי.
•  3נציגי ציבור:
▪

 2אישים נטולי זיקה פוליטית ,בעלי שם ומעמד במשק ,בפרופסיות ,וכדומה,
בעלי זיקה להשכלה הגבוהה ,ובעלי רקע כלכלי-ניהולי מובהק.

▪

בוגר לימודים אקדמיים בישראל ) 3-1 (alumniשנים לאחר התואר האחרון
(עדיף תואר שני) ,שיבחר לאחר התייעצות ועל דעת התאחדות הסטודנטים;
עליו להיות נטול כל זיקה פוליטית ,ולא מועסק ע"י אגודות סטודנטים
והתאגדויות שלהם או גופים שבבעלות מי מאלה בתקופה קודמת הסמוכה
למינויו ובתקופת המינוי.

•  5אנשי אקדמיה בכירים ,אחד מהם יהיה יו"ר הוה"ס ולכל היותר  3מתוכם יהיו
פעילים.16
חברי הוע"מ האקדמיים יהיו פרופסורים מן המניין 17בעלי מעמד רם ובולט במיוחד
בתחומם ,חלקם עם ניסיון ניהולי בהשכלה הגבוהה והכרות מעמיקה של המערכת;
עליהם לשקף את תחומי הדעת והמחקר השונים ,ואת הסוגים השונים של
המוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים 18ע"י הוע"מ.

16

"פעיל" הכוונה לאיש סגל המאייש משרה תקנית באחד מהמוסדות להשכלה גבוהה ,בין אם כחבר סגל ובין אם
במשרה ניהולית .מכאן ש"-לא פעיל" הכוונה לאיש סגל אשר פרש לגמלאות ,שיכול וילמד במוסד להשכלה גבוהה
כמורה מן החוץ .כ"לא פעיל" יחשב גם מי שיצא לחל"ת ממושך כגון במקרה של יו"ר הוע"מ ויו"ר הוה"ס .איש סגל
הממשיך בעבודה מחקרית במוסד אקדמי גם לאחר פרישתו ממנו לא יוגדר כ"פעיל" ,ובלבד שהוא לא מקבל שום
תמורה ישירה מהמוסד בגין עבודה זו.
17
יש לתת ביטוי גם לאנשי אקדמיה צעירים ,ועל כן יתכנו גם בדרגת פרופסור חבר ,במידה שמדובר על איש אקדמיה
צעיר ומבטיח.
18
השיוך המוסדי של חבר אקדמי חל רק על "פעילים" ,כהגדרתם בהערה ..6
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בוועדות משנה מטעם הוע"מ יש להבטיח שיקוף כל סוגי המוסדות להשכלה גבוהה
אשר תחומי העיסוק של וועדות משנה אלו רלוונטיים להם .בפרט ,אנשי אקדמיה בעלי
זיקה למוסדות אשר אינם מתוקצבים יוכלו לכהן כחברים בוועדות משנה רלבנטיות
(כגון ועדה להערכת איכות ,ועדה לבחינת יציבות פיננסית וכדומה).
.2

מינוי הוע"מ:
• חברי הוע"מ ימונו ע"י המל"ג ע"פ המלצת וועדת האיתור כחטיבה אחת .19מינוי
יו"ר הוע"מ יהיה על דעתו של שר החינוך .מינויים של יתר חברי הוע"מ יהיו על
דעתו של יו"ר הוע"מ.
• וועדת האיתור תתייעץ לצורך זה עם כל הגורמים הנוגעים בדבר.

• וועדת האיתור תהיה וועדת האיתור לחברי מל"ג ,אלא שבמקום "חבר מל"ג
וותיק" ,יהיה "חבר וע"מ ותיק" ,שהוא אחד משני נציגי הציבור שאיננו על תקן
בוגר ההשכלה הגבוהה.
.3

כהונה ותגמול:
תגמול חברי הוע"מ יהיה בדומה לזה של חברי המל"ג; יו"ר הוע"מ יועסק במשרה
מלאה ,זו תהיה משרתו היחידה והוא יתוגמל כמו יו"ר הות"ת כיום.

ז .הוה"ס  -הוועדה להסמכה אקדמית :סמכויות ותחומי אחריות
תוקם ועדה להסמכה (אקרדיטציה) .אשר לה הסמכות הבלעדית לאשר למוסדות בהיבט
הרמה האקדמית ,פתיחת תכניות לימוד חדשות ,והסמכה או הסרת הסמכה של מוסדות
להשכלה גבוהה למתן תארים אקדמיים .הוע"מ ו/או המל"ג אינם יכולים להפוך החלטה של
הוה"ס בנושאים אלו.
הדיון על בקשות לאישור פתיחת תכניות ע"י המוסדות כרוך גם בהיבטים תכנוניים
ותקציביים ,אשר הנם בתחום אחריותו של הוע"מ .מכאן שיתקיימו קשרי עבודה בין
הוע"מ לבין הוה"ס ,אשר יוסדרו בממשקי עבודה ברורים ,כאשר הוע"מ הוא בעל הסמכות
השיורית במסגרת יחסי הגומלין ביניהם בכל נושא שאיננו אקדמי מובהק.20
המל"ג והוע"מ חייבים בחובת התייעצות עם הוה"ס בכל נושא בעל אופי אקדמי מובהק.

ח .הרכב ומינוי הוה"ס
.0

בוה"ס יכהנו  7חברים ,כלהלן:
• יו"ר הועדה יהיה פרופ' מן המניין בכיר במיוחד ,רצוי נשיא/רקטור/דיקן לשעבר,
אשר יועסק במשרה מלאה .יו"ר הועדה יהיה גם חבר בוע"מ.

19
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20
למען הסר ספק ,לצורך פתיחת תכנית חדשה נדרשת חוות דעת חיובית של הוע"מ בענייני תכנון ותקצוב ,ככל
שרלבנטי ,ובכל מקרה ,חוות דעת אקדמית חיובית של הוה"ס.
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•  6פרופסורים מן המניין בכירים ,שכיהנו בתפקידים אקדמיים בכירים (ברמת דיקן
לפחות) בפיזור תחומי כדלהלן :מדעי הרוח ואמנויות ,מדעי החברה המורחבים (,)2
מדעי החיים ,מדעים מדויקים ,הנדסה.
.2

מינוי הוה"ס:
• היו"ר וחברי הוה"ס ימונו ע"י המל"ג ע"פ המלצת וועדת האיתור כחטיבה אחת.21
מינויים של חברי הוה"ס יהיו על דעתו של יו"ר הוה"ס.
• וועדת האיתור תתייעץ לצורך זה עם כל הגורמים הנוגעים בדבר.

• וועדת האיתור תהיה וועדת האיתור לחברי מל"ג ,ובלבד ש"חבר מל"ג וותיק" יהיה
איש אקדמיה.
• הרכב הוה"ס ישקף ככל האפשר את מגוון סוגי המוסדות האקדמיים ,ועל וועדת
האיתור לוודא שאכן זה כך.
• חברי הוה"ס ימונו ל 2 -שנים ,עם אפשרות להארכה לשנתיים נוספות.

.3

תגמול :חברי וה"ס יתוגמלו כמו חברי המל"ג; יו"ר הוה"ס יתוגמל כמו רקטור
באוניברסיטה.

ט .בקרה ודיווח :מל"ג  -וע"מ  -וה"ס
..

בקרה ודיווח מל"ג  -וע"מ
• המל"ג מתווה מדיניות ומקבלת מן הוע"מ דיווח על ביצוע המדיניות;
• המל"ג תקבל דיווח שוטף על פעילות הוע"מ והחלטותיו;

• הוע"מ מקבלת החלטות ביצועיות בתחום התכנון והתקצוב ,ומדווחת על נושאים
בעלי משמעות למל"ג;
• המל"ג רשאית ליזום דיונים בנושאים העולים מפעולות וע"מ ואשר היא מבקשת
לקבל לגביהם החלטות מדיניות; החלטות שקיבלה הוע"מ ופעולות שפעלה על פיהן
קודם החלטות המדיניות של המל"ג  -תהיינה בגדר החלטות שהתקבלו ופעולות
שנעשו בסמכות ותוותרנה בעלות תוקף למועדן; המל"ג איננה בעלת סמכות להפוך
החלטות קודמות אלו של וע"מ למועדן;
• קיבלה הוע"מ החלטות או קיימה פעולות (או לא קיבלה ולא קיימה) ,ולעמדת
המל"ג הן מצויות בסתירה למדיניות המל"ג ,כפי שהיתה בתוקף בעת קבלת
ההחלטות או הפעולות – תחזיר המל"ג את ההחלטות לוע"מ על מנת שתותאמנה
למדיניות המל"ג;

21
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• המל"ג תקיים ,באמצעות ועדת ביקורת שתפעל במסגרתה ,בקרה על אופן
התנהלותה של הוע"מ ,בהיבטים של מינהל והתנהלות תקינים ובהתאם לנהלים,
ותביא בפני הוע"מ את ממצאיה התקופתיים .המל"ג תקבל מהוע"מ דו"ח תיקון
ליקויים ,בגין ליקויים שנמצאו .ועדת הביקורת לא תדון בתוכן החלטות הוע"מ
ופעולותיה.
.2

בקרה ודיווח וע"מ  -וה"ס
הוה"ס כפופה מנהלית לוע"מ ועצמאית בהחלטותיה המקצועיות .הוע"מ תקיים בקרה
מנהלית על אופן התנהלותה של הוה"ס .לעניין זה יודגש כי הוע"מ לא תקיים בקרה על
תוכן החלטותיה של הוה"ס והיא אינה רשאית לדון מחדש בהחלטותיה של הוה"ס או
לשנותן.

.3

בקרה ודיווח מל"ג  -וע"מ  -וה"ס
• דיווחי הוע"מ למל"ג יכללו גם דיווח ביחס לפעילות הוה"ס;
• הביקורת על התנהלות הוע"מ תכלול גם התייחסות לביקורת הוע"מ על התנהלות
הוה"ס;
• המל"ג לא תבקר באופן ישיר את התנהלות הוה"ס והחלטותיה.

י .ביקורת של המל"ג על הוע"מ
..

המל"ג תקים מתוכה וועדת ביקורת ,כפי שהדבר נהוג בדירקטוריונים של תאגידים.

.2

תפקידה של וועדה יהיה לבדוק את ההתנהלות של הוע"מ על כל היבטיה ,ואת מידת
התאמתה לנורמות המקובלות.

.3

הוועדה תדווח מעת לעת ולא פחות מפעם לשנה למל"ג על ממצאיה.

.1

וועדת הביקורת לא תידרש לתוכן ההחלטות של הוע"מ ,אלא כאמור רק להיבטים
המינהליים של פעולותיו.

יא .מינהל הרל"ג
כאמור ,לרשות הרל"ג יעמוד מערך מנהלי-מקצועי ,לשם ביצוע משימותיו ,ובראשו מנכ"ל,
אשר כפוף לוע״מ ומקבל הנחיות מיו״ר הוע״מ .תפקיד הצוות המקצועי של הרל״ג הינו
לסייע בידי המל״ג ,הוע״מ הוה״ס וועדות המשנה שלהן בעבודה המטה הנדרשת לשם גיבוש
המדיניות ,וקבלת ההחלטות על ידי הגופים השונים ,ולאחר מכן לדאוג ליישומן של
ההחלטות באופן שוטף ומתמשך .על המבנה הארגוני של יחידות/אגפי מינהל הרל״ג לשרת
פונקציונלית את המל"ג ,הוע״מ ,הוה״ס וועדות המשנה הרלבנטיות .הועדה ממליצה לשקול
שינויים במבנה הארגוני הקיים כך שייתן מענה לצרכים נוספים ודגשים שונים ביחס לקיים
היום ,לרבות :פיקוח בקרה ואכיפה ,מחקר ומדיניות ,סיוע לסטודנטים.
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.0

יחידה לפיקוח ובקרה וכלי אכיפה
• היחידה 22תפעל ע"פ הנחיות ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה לביצוע מעקב ,בקרה
ופיקוח על המוסדות להשכלה גבוהה ,23תקבל דיווחים מהמוסדות ותבצע בדיקות
להבטחת קיום ההחלטות הרלבנטיות .בקרת היישום ואכיפת החלטות הוע"מ
והוה"ס אל מול המוסדות תנוהל באופן יזום ופרו-אקטיבי ,בניגוד למתכונת
הפאסיבית יחסית והתגובתית הרווחת כיום.
• הפרות שיתגלו ע"י היחידה יביאו להפעלת כלי אכיפה (מעבר לכלים הקיימים כיום)
בראשם האפשרות לשלילת הסמכה/הכרה בתואר (יש לאפשר מתן כלים מנהליים
נוספים).24
• כאמור ,יחידה זו תפעל למימוש מדיניות אכיפה ,שתוצע ע"י ועדת משנה של הוע"מ
לפיקוח ואכיפה ,אשר תהא כפופה לוע"מ ובראשה יעמוד אחד מחברי וע"מ.

.2

יחידת מחקר ומדיניות
יחידת מחקר ומדיניות תהיה אמונה על הכנת ניירות עבודה ,סקירות ומחקרים
ברמת המאקרו ,אשר יתבססו בין היתר על צבירה מתמשכת של ידע לאור השוואה
שוטפת בין המערכת הישראלית למערכות מפותחות בעולם ,התעדכנות במחקרים
חדשים העוסקים בהשכלה גבוהה ,בחינה תקופתית של צרכי המשק והחברה במובן
הרחב ביחס לתפקידיה העיקריים של מערכת ההשכלה הגבוהה וכו' ,כל זאת
למטרת הזנת המל"ג והוע"מ במסמכי רקע לגיבוש ,ביסוס וקידום מדיניות ברמת
מאקרו .יחידה זו כאמור תעסוק בנושאי מדיניות בהם מתמקדת המל"ג ,וזאת
בנוסף לקיים היום באגף תכנון ומידע העוסק בשוטף בתכנון ופיתוח פרויקטים
ספציפיים באופן המאפיין יותר את המיוחס לאחריותו הבלעדית של הוע"מ.

.3

סיוע לסטודנט
נושא הסיוע לסטודנט ומעורבות חברתית ירוכז במסגרת ייעודית שיכול ותהיה
אישיות משפטית נפרדת בעלת זיקה וכפיפות לוע"מ ,או יחידה עצמאית ברל"ג,
ואשר אופן פעולתה יאפשר התייעצות שוטפת ומובנית עם התאחדות הסטודנטים
בכל תחומי פעילותה .יובהר כי ככלל ,מדיניות הסיוע לסטודנטים ברמת הפרט לא
תבחין בין סטודנטים ע"פ סוג המוסד להשכלה גבוהה בו הם לומדים.

יב .ממשקים תהליכיים בין הרל"ג לממשלה
..

הוע"מ יקיים התייעצות מובנית לקראת גיבוש התכנית הרב שנתית עם משרדים
ממשלתיים רלוונטיים.

.2

הוע"מ ידון עם האוצר על התכנית והתקציב הרב שנתיים ויסכם אותה עם האוצר
בכפוף לאישור התכנית על ידי המל"ג.

22

"יחידה" יכולה להיות גורם כלשהו ,לרבות עובד/ים במסגרת קיימת.
23
וזאת בהתאם לעקרונות המפורטים בסעיף י"ג (רגולציה).
22
כיום החוק קובע עברות פליליות וכן עומדת למל"ג האפשרות ,במקרים המתאימים ,לבטל  ,להתלות או להתנות
הסמכה/הכרה/היתר .לגבי מוסדות מתוקצבים נעשית כיום גם אכיפה באמצעות שימוש בשלילת או הקפאת תקציב.
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.3

יו"ר המל"ג ויו"ר הוע"מ יציגו בפני הממשלה את עקרונות ויעדי התכנית הרב שנתית.

.1

יו"ר המל"ג ויו"ר הוע"מ ידווחו לממשלה בתחילת שנת הלימודים על מצב ההשכלה
הגבוהה ,ועל התקדמות ביישום התכנית הרב שנתית.

.5

תקוים התייעצות מובנית של גורמי הממשלה הרלבנטיים עם הוע"מ והמל"ג ,לפי
העניין ,על כל יוזמת חקיקה והצעת מחליטים הנוגעות להשכלה הגבוהה.

.6

המנכ"ל ינהל מו"מ עם האוצר על גיבוש תקציב המינהל.

יג .רגולציה
המל"ג כאמור אמונה בראש וראשונה על קביעת מדיניות מערכת ההשכלה הגבוהה ,כאשר
זו יכולה לבוא לידי ביטוי במספר אפיקים ,בפרט בקביעת יעדים ארוכי טווח ובתכנית הרב
שנתית.
אפיק נוסף חשוב הנו קביעת רגולציה (אסדרה) ,קרי ,קביעת כללים הנוגעים להתנהלותם
של המוסדות האקדמיים ,אשר תכליתם להבטיח:
..

את קיומם של עקרונות היסוד של ההשכלה הגבוהה;25

.2

את יישומם המתאים של חוקים ,תקנות ,קווי מדיניות או כללים אחרים שנקבעו
במדינת ישראל ,ושמצריכים התאמה ו/או מתן הדגשים מיוחדים בהקשר הספציפי של
ההשכלה הגבוהה.26

.3

את ההתנהלות התקינה מהפן המשילותי של המוסדות להשכלה הגבוהה
) ,(governanceובכלל זה את עצמאותם התאגידית ,כך שהמוסדות המנהלים ישקפו
את האינטרסים של המוסד בתור אולפנה של השכלה גבוהה ולא כל אינטרס אחר.

.1

את ההתנהלות התקינה בהיבט התקציבי  -כלכלי ומינהל תקין ,של המוסדות ,ע"מ
להבטיח את יציבותם הכלכלית לאורך זמן .כללים אלו יקבעו על בסיס המלצות
הוע״מ.

.5

כללי אתיקה בסיסיי ם 27הנוגעים באופן ספציפי להתנהלות המוסדות להשכלה
הגבוהה.

כל אלה תוך כיבוד האוטונומיה המהותית הניתנת למוסדות האקדמיים ע"פ סעיף 05
לחוק המל"ג.

25

ראו הרחבה על עקרונות אלו ,לרבות לעניין החופש האקדמי האישי והמוסדי ,בדו"ח המלא.
26
אין בכך בכדי לגרוע מסמכויות הממונה על השכר לפי כל דין ומעמדת המדינה בנושא כפי שהוגשה בבג"ץ .3251/.3
27
ראו סעיף 2ג להלן.
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יד .מדיניות לעומת תכנון
כאמור המל"ג תהיה מופקדת על קביעת מדיניות ואילו הוע"מ תופקד על ביצוע המדיניות
על כל היבטיה ועל תכנון ותקצוב .בדו"ח המלא יורחב על האבחנה בין מדיניות לתכנון
ויובאו דוגמאות .כאן נסתפק בציון המרכיבים העיקריים שכמכלול מהווים הגדרה של
"מדיניות":





מדיניות הנה מכלול קוהרנטי של עקרונות וכללים אשר אמור להנחות קבלת החלטות
מוכוונות וסדרי עדיפויות לעבר השגת יעדים מוגדרים מראש.
מדיניות כרוכה גם בהצהרת כוונות הבאות לידי ביטוי בין היתר בקביעת יעדים
ברורים ,שיכוונו את המערכת לאורך זמן.
בעוד שדבר חקיקה או הסדרה נורמטיבית אחרת ,יכול לכפות או לאסור התנהגויות
אלו או אחרות ,הרי שמדיניות יכולה רק לכוון לעבר פעולות אשר יש סבירות גבוהה
שישיגו את תוצאות הרצויות ע"פ היעדים שנקבעו.
הגדרת מדיניות באופנים אלה מדגישה את הכלליות הטבועה בה כאפיון מפתח ,הן
באשר למושא של המדיניות ,והן לגבי מיקומו במרחב ובזמן .כלומר ,מדיניות חייבת
להתייחס לכלל המערכת ולא למוסד או למקום מסוים ,ולהיות מוגדרת לטווח זמן
ארוך כך שתחולתה לא יהיה לאירוע חולף.

לעומת זאת ,תכנון פירושו גיבוש צעדים מוחשיים הדרושים להשגת יעד כלשהו ,בפרט יעד
שנקבע בתור שכזה ע"י קובעי המדיניות; צעדים אלה אמורים להיות מגובים במשאבים
מתאימים ,שהרי אם לאו הם לא ניתנים ליישום .מכאן שלמעשה אין זה אפשרי להפריד בין
תכנון ותקצוב ,ועל כן אותו גוף המופקד על האחד חייב גם להיות מופקד על השני.
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 .2המלצות וקווים מנחים לפעולות הרל"ג
לאחר שדנה במבנה המוסדי הנדרש ,בחנה הוועדה גם את הסוגיות הנובעות מן העקרונות
הנוספים שנמנו בכתב המינוי ובראשם שאלת יכולת התכנון של מערכת ההשכלה הגבוהה על כל
רבדיה ומיסוד הקשר בין הליכי תכנון בקרת איכות ואקרדיטציה .בהקשר זה מבקשת הוועדה
להמליץ מספר המלצות מדיניות ,שיחייבו ,על פי המבנה המוצע על ידה – החלטות של
האורגנים הרלבנטיים של הרל"ג:

א .סיווג מוסדות
במערכת ההשכלה הגבוהה נכון וראוי שיהיו מוסדות מסוגים שונים ,בגדלים שונים ובעלי
אופי שונה ,שיתנו מענה למגוון היעדים של ההשכלה הגבוהה .לא ניתן ולא נכון בהכרח
להפעיל כללי רגולציה ובכלל זאת כללי משילות זהים על כל מגוון המוסדות.
אך הוועדה קובעת שאם נוצרת שונות בכללים המופעלים על המוסדות שונים שנקבעים ע"י
הרל"ג על כל זרועותיה ,כי אז חייבים להבחין ביניהם ע"פ קריטריונים ברורים ,ענייניים
ושקופים ,ולא רק ע"פ סיווג היסטורי כזה או אחר.

ב .רביזיה בתהליכי האקרדיטציה
נוכח היקף הליכי האקרדיטציה הנדונים כיום ומורכבות ההליכים ,נדרש לבחון מחדש את
ההליכים ולהבטיח כי ועדת ההסמכה האקדמית (וה"ס) תטפל באופן שוטף ויעיל בבקשות
של מוסדות לפתיחת תכניות לימודים חדשות ובמתן הסמכה להענקת תארים או שלילתם.
יש לאפשר לוה"ס להציע ,לאישור המל"ג ,נהלים לייעול התהליכים .במיוחד ,הועדה
ממליצה על רפורמה בהליכי האקרדיטציה ברוח הקווים המנחים הבאים:
•

אוטונומיה מודולרית :המוסדות המוכרים (בהכרה קבועה) יקבלו אוטונומיה
מסוימת לפתיחת תכניות חדשות ,ביחס ישר ל"עצמתם" האקדמית .התכניות
שיפתחו תחת האוטונומיה יבדקו רק בשלב ההסמכה .ההסמכה תינתן ע"י הוה"ס
)ללא צורך באישור מל"ג) .מוצע לחלק את כלל המוסדות ל 3-5 -קבוצות ע"פ
קריטריונים המודדים את עצמתו האקדמית של המוסד שיאושרו ע"י המל"ג.
"עוצמה" זו תיקבע בצורה ברורה ושקופה לכל בהתחשבות בדוחות הערכת האיכות
של צוותי ההערכה החיצוניים ,וכן פרמטרים רלבנטיים נוספים כגון :הניסיון
האקדמי של המוסד ,מנגנוני הרגולציה האקדמית הפנימיים הקיימים בו ,כמות
ואיכות הסגל הבכיר ,מספר תכניות לימוד וכמויות הבוגרים בתכניות ,עצמתו
המחקרית של המוסד כפי שנמדדת ע"י מענקי מחקר ,פרסומים ,ציטוטים ,פרסים,
בוגרים ועוד .28לדוגמא ,המוסדות (או היחידות) בקבוצה האיכותית ביותר יקבלו
אוטונומיה לפתיחת תכניות בכל התארים (ראשון ,שני ,שלישי) ,בקבוצה השנייה
האוטונומיה תוגבל לתואר שני (מחקרי או נלמד) ,בשלישית לתואר שני נלמד בלבד,
ברביעית לתואר ראשון ובחמישית רק למסלולים בתוך תואר מאושר .האוטונומיה
תמומש במוסדות המתוקצבים (והמתוכננים) במסגרת המתווה התכנוני הרב שנתי

28

במקרים מיוחדים ניתן יהיה לסווג פקולטות/יחידות בתוך מוסד בסיווג שונה מסיווג המוסד ,ואז הפרמטרים
הנקובים יופעלו על הפקולטה הרלבנטית.
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המאושר .במוסדות הלא מתוקצבים תוגבל האוטונומיה עבור תכניות לימוד שאינן
נדרשות למשאבים לאומיים (כמו הכשרה מקצועית במערכת הבריאות) .תכניות
הדורשות משאבים כאלו תידרשנה לאישור מנהלי מוקדם של הוע"מ במסגרת ראיית
רוחב תכנונית של כל המערכת.
מעת לעת תערך בדיקה (מדגמית או בעקבות מידע רלבנטי) של התנהלות מוסדות
תחת כללי האוטונומיה ,ומוסד שנמצא שאינו עומד בכללים יעבור לרמת אוטונומיה
נמוכה יותר .כמו כן מוסדות אשר לא יקיימו את הנדרש על פי כללי מל"ג יהיו
חשופים לאפשרות להעברה לרמת אוטונומיה נמוכה יותר.
•

רה-אקרדיטציה :ממולץ לבחון הקמת מערכת בחינה מחדש (תקופתית) של תארים
מוכרים שכתוצאה ממנה ניתן יהיה לשלול הסמכה לתואר מסוים ממוסד ,או לדרוש
תנאים להסמכה מחדש .התהליך יתנהל ע"י הוה"ס ע"פ כללים שיאושרו ע"י המל"ג.
ההחלטות תתקבלנה ע"י הוה"ס.

•

חשוב להדגיש כי האקרדיטציה/רה-אקרדיטציה מחייבת רמה אקדמית מינימלית
ע"פ סטנדרטים בינ"ל המקובלים בתחומים שונים ,בעוד הערכת האיכות המתוארת
בסעיף -3א שלהלן מתייחסת לעידוד מצוינות שמעבר למינימום הנדרש.

ג .אתיקה במוסדות להשכלה גבוהה
נקודת האיזון המתאימה בין החופש האקדמי המוסדי שעוגן בסעיף  .5לחוק המל"ג ,לבין
הצורך והחובה ברגולצי ה 29על מוסדות להשכלה גבוהה ,קוראת להבחנה בין כללים
מינהליים מחייבים מכוח החוק לבין כללים אתיים ,בתחומים נוספים ,שאינם עולים כדי
הצדקה להתערבות ישירה בפעולת המוסדות ,ויסודם בהיבטים ערכיים הנלווים לפעולת
המוסדות להשכלה גבוהה.
מעצם היותם מנוע אינטלקטואלי ציבורי ,המוסדות להשכלה גבוהה מחויבים להוביל
ביישום ערכים 30כמו העדר אפליה ,חופש ביטוי ,פתיחות ,אחריותיות ()accountability
ושקיפות .האתוס האקדמי מבוסס על אמת ואמון ,ואותו חופש אקדמי – שהוא לב לבה של
האקדמיה ,כפי שיפורט בדו"ח המלא  -ושעוגן בחקיקה ,הינו זכות שלצידה גם חובה ,והיא
החובה של המוסדות להשכלה גבוהה להוביל את החברה בישראל בהתנהלות ערכית.
על המל"ג להכין רשימת נושאים בהם היא מצפה מהמוסדות לקבוע נורמות להתנהלות
אתית מובילה ,לרבות בנושאים כמו :אתיקה במחקר ובהוראה ,היבטים חברתיים לרבות
איזון מגדרי ,העדר אפליה ,וחופש ביטוי .היחידה לפיקוח ואכיפה תעקוב אחרי התקנונים
המוסדיים בנושאים אלו ותדאג לפרסום עובדת קיומם/אי קיומם באתר המל"ג.
כן סבורה הוועדה כי יש להקפיד על פרסום שיטתי ומוסדר של הכללים וההחלטות המנחות.

29

ככלל ,בהיבטים האקדמיים ,והמנהליים המבטיחים את עצמאות המוסד ,קיום חופש אקדמי במסגרתו ,המנהל
התקין ,הפעולה על פי חוק ,ויציבותו הכלכלית והפיננסית של המוסד ,בפרוט ,ע"פ המתואר בסעיף  .י"ג לעיל.
30
ראו למשל סעיף  2..בחוקת אוניברסיטת תל אביב ()http://www20.tau.ac.il/yoets/constitution.pdf
"האוניברסיטה שואפת ליצירת תרבות של שוויון וסביבת הוראה ,לימוד ומחקר ,חופשית מדעות קדומות ומאפליה,
ללא הבדל דת ,גזע ומין.".
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 .3המלצות המשך לטיפול ע"י הממשלה
א .הערכת איכות
מוסכם ,כי הערכת האיכות הינה כלי חשוב לקידום המצוינות בהשכלה הגבוהה ,להנגשת
מידע רלוונטי על איכות המוסדות והתכניות השונות בפני השותפים ()stakeholders
השונים של מערכת ההשכלה הגבוהה ,וכן בפני סטודנטים וחברי סגל המתלבטים היכן
ללמוד ולעבוד .על מנת למלא תפקיד זה כהלכה ,מומלץ כי:
..

דוחות הערכת האיכות יכללו נתונים שיאפשרו השוואות בין הגופים הנבדקים
בפרמטרים שונים ,ויובאו לידיעת הציבור.

.2

דוחות הערכת האיכות יילקחו בחשבון בקביעת רמת האוטונומיה של המוסדות
בתהליכי אקרדיטציה ,וכן במערכת השיקולים התכנוניים והתקציביים של הוע"מ.

הועדה ממליצה לבחון מחדש את מנגנוני הערכת האיכות ,לאור הלקחים של העשור שעבר,
תוך התייחסות לסוגיות הבאות:
 ..מקומה הארגוני של הערכת האיכות ,ככל שיש לה מקום כיחידה עצמאית או במסגרת
הרל"ג .אם יוחלט על האפשרות השנייה הרי שיו"ר ועדת הערכת האיכות יהיה חבר
וע"מ.
 .2שיפור הממשק בין תוצאות הערכת האיכות לבין מנגנוני התיקצוב ברל"ג ,לרבות
האפשרות להטלת סנקציות או תקצוב דיפרנציאלי תלוי איכות.
 .3מקומה של הערכת האיכות לצד מנגנון הרה-אקרדיטציה ושיפור הפיקוח על המוסדות.
 .1אפשרות למעבר מהערכת איכות תחומית להערכת איכות מוסדית או משולבת.
 .5הערכת איכות שיטתית מול הערכת איכות מדגמית.
 .6היש מקום לדרוג המוסדות/תחומים שנבדקו?
 .7האם יש מקום לתרגם את דוחות הערכת האיכות או חלקם לצורך הגברת השקיפות
והנגישות?
הועדה ממליצה כי נושאים אלו יבחנו ע"י ועדה ציבורית בעל אופי דומה לוועדה זו ,וכי
דו"ח המכיל המלצות לנושא עתיד הערכת האיכות למוסדות להשכלה גבוהה יוגש לגורמים
הממנים עד מאי .2105

ב .חיזוק יכולת התכנון של מערכת ההשכלה הגבוהה
תכנון מוסדות לא מתוקצבים:
"חיזוק יכולת תכנון מערכת ההשכלה הגבוהה על כל רבדיה" ,שהוגדרה במטרות כתב
המינוי ,מציפה את האתגר בשילוב בין מוסדות מתוקצבים ,שניתן וצריך להחיל עליהם
שיקולי תכנון לאומי ,לבין מוסדות לא מתוקצבים ,שע"פ חוות הדעת המשפטית הקיימת,
מוגבלת יכולת התכנון לגביהם למקרים מסוימים בלבד .במצב הנוהג כיום מסתמן בעניינים
20

שונים כי קיים חוסר ,הנדרש לטיפול ,בצורך ליצור תאום בין המערכת המתוקצבת לזו
שאינה מתוקצבת .לאור מורכבות הנושא מחד ,והצורך האקוטי לעסוק בו ולבחון את
הסדרתו בהקדם מאידך ,הגיעה הוועדה למסקנה כי מעבר לשיפור ההתנהלות אשר
מתאפשר במסגרת הקיימת ,נכון יהיה להעביר הטיפול והדיון העקרוני בנושא זה לוועדה
נפרדת ,אשר תקדיש לו את עיקר דיוניה .זאת ,בין היתר ,בהתייחס לידע שנצבר לאחרונה
בנושא תכנון והסדרת פעילות מגזר המבוסס על מימון פרטי לצד מערכת ציבורית במסגרת
דיוני ועדת גרמן העוסקת בכך במערכת הבריאות ובשים לב להיבטים הנובעים מאפיוניה של
מערכת ההשכלה הגבוהה.

22

