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החלטות מישיבת המועצה להשכלה גבוהה השתים -עשרה מס' )17 (526
שהתקיימה בירושלים ביום כ"ט בניסן תשע"ג )(9.4.2013
U

************

החלטות
 348/12החלטה :הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללה האקדמית הדתית ע"ש ליפשיץ להעניק תואר "בוגר
בהוראה" ) (B.Ed.חד-חוגי במדעי המחשב ומתמטיקה ,למסלול העל-יסודי )ז-י(
בישיבתה ביום כ"ט בניסן תשע"ג ) ,(9.4.2013אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחינוך,הוראה ,רוח ,אמנות ומשפטים והחליטה כלהלן:
 .1להודות לסוקרים על חוות הדעת שהגישו.
בהסתמך על חוות דעת הסוקרים ,להסמיך לתקופה שאינה מוגבלת בזמן את המכללה
.2
האקדמית הדתית ע"ש ליפשיץ להעניק תואר "בוגר בהוראה" ) (B.Ed.חד-חוגי במדעי
המחשב ומתמטיקה ,למסלול העל-יסודי )ז-י(.
בהמשך לאיחוד מכללת הרצוג עם מכללת ליפשיץ )החלטת מל"ג מיום י"ט בטבת תשע"ג,
.3
 (1.1.2013ועם כניסת האיחוד לתוקף ,יש לראות את ההסמכה בתוכנית הלימודים הנ"ל
כהסמכה ל"מכללת הרצוג ,מיסודן של מכללת ליפשיץ ומכללת הרצוג" להעניק לתקופה
שאינה מוגבלת בזמן את התואר "בוגר בהוראה" ) (B.Ed.חד-חוגי במדעי המחשב
והמתמטיקה למסלול העל-יסודי )ז'-י'(.
U

U

 349/12החלטה :הכרה בתואר שני ) (M.Ed.בהוראת התנ"ך ופרשנותו בגישה רב-תחומית של מכללת יעקב
הרצוג  -בהמשך להסמכה שניתנה לה ע"י מל"ג יו"ש
בישיבתה ביום כ"ט בניסן תשע"ג ) ,(9.4.2013אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחינוך,הוראה ,רוח ,אמנות ומשפטים והחליטה להכיר בתואר השני )(M.Ed
ב"הוראת תנ"ך ופרשנותו בראייה רב-תחומית" במכללת יעקב הרצוג ,בהמשך להסמכה שניתנה לה
על ידי מל"ג יו"ש.
U

U

 350/12החלטה :הכרה בתואר שני ) (M.Ed.בהוראת מחשבת ישראל  -שיח ופרשנות ,של מכללת יעקב
הרצוג  -בהמשך להסמכה שניתנה לה ע"י מל"ג יו"ש
בישיבתה ביום כ"ט בניסן תשע"ג ) ,(9.4.2013אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחינוך,הוראה ,רוח ,אמנות ומשפטים והחליטה להכיר בתואר השני )(M.Ed
ב"הוראת מחשבת ישראל-שיח ופרשנות" במכללת יעקב הרצוג ,בהמשך להסמכה שניתנה לה על ידי
מל"ג יו"ש.
U

U
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 351/12החלטה :הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללה האקדמית בית ברל להעניק תואר שני )(M.Ed.
בחינוך לאמנות
בישיבתה ביום כ"ט בניסן תשע"ג ) ,(9.4.2013אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחינוך,הוראה ,רוח ,אמנות ומשפטים והחליטה כלהלן:
 .1להודות לוועדה בראשותה של פרופ' גילה בלס על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
להסמיך את המכללה האקדמית בית ברל לתקופה שאינה מוגבלת בזמן להעניק תואר שני
.2
) (M.Edבחינוך לאמנות.
U

U

 352/12החלטה :הארכה בשנתיים ,עד ניסן תשע"ה )אפריל  ,(2015של ההסמכה הזמנית שניתנה למרכז
האקדמי כרמל להעניק תואר ראשון ) (LL.B.במשפטים
בישיבתה ביום כ"ט בניסן תשע"ג ) ,(9.4.2013בהמשך להחלטת המועצה מישיבתה ביום כ"ג אדר
תשע"ג  ,5.03.13ולאחר שקיבלה דיווח מוועדת המשנה התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ,אמנות
ומשפטים על עיקרי הדברים שנאמרו בישיבתה שהתקיימה באותו יום ,אליה הוזמנו יו"ר הוועדה
המקצועית ונציגי המוסד ,אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה לחינוך ,הוראה,
רוח ,אמנות ומשפטים ואת המלצת הוועדה המקצועית מיום  ,9.04.2013בשינויים שלהלן ,והיא
החליטה כלהלן :
אף כי בהיבטים שונים ,התנהלות בית-הספר למשפטים של המרכז האקדמי כרמל אינה משביעת
רצון ,הרי שהוועדה המקצועית שוכנעה ,כי הנהלת המוסד מודעת לחלק מהקשיים ומוכנה לפעול
להתמודדות איתם ,כי יש מקום להארכת ההסמכה הזמנית של המוסד להעניק תואר ראשון )(L.L.B
במשפטים לשנתיים )ועד ליום  ,(9.4.2015שבמהלכן תיבדק בקפידה התנהלות בית הספר למשפטים
של המוסד וכן תיקון הליקויים שהועלו ע"י הוועדה המקצועית ,בהתאם למפורט להלן:
על המוסד יהיה להוכיח במהלך תקופת ההסמכה הזמנית וכתנאי להארכתה ,התקדמות
.1
ממשית ומהותית בהתנהלות בי"ס למשפטים וטיפולו בליקויים שצויינו על ידי הוועדה
המקצועית ,בהתאם למפורט בדו"ח הוועדה כלהלן:
א .על המוסד ,לקבל מספר מצומצם בלבד ,שלא יעלה על  10%מכלל המתקבלים
למוסד ,של מועמדים בגילאי +30ללא תעודת בגרות.
ב .אין לקבל לתוכנית הלימודים במשפטים מועמדים ולהעניק פטור אקדמי על-סמך
לימודי קורסים שאינם בתחום המשפטים ממוסדות אחרים להשכלה גבוהה ,לרבות
האוניברסיטה הפתוחה .רק תואר אקדמי מלא ממוסד מוכר להשכלה גבוהה יכול
להצדיק קבלה ללימודים של מועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה הרגילים.
ג .על המוסד לאכוף את המדיניות המחייבת נוכחות סטודנטים בשיעורים.
ד .על המוסד לקבוע נוהל לגבי מהות סמינרים ,מתכונתם והדרישות מהסטודנטים
ולדאוג שהמרצים יפעלו על פיו.
ה .על המוסד להקפיד על היקף הבחינות ורמתן ועל רמת העבודות הסמינריוניות.
הוועדה תעקוב במיוחד בעניין זה.
ו .מומלץ כי המוסד ירחיב את פעילותו בנושא חונכות ועזרה לסטודנטים ששפת אימם
אינה עברית ולסטודנטים המתקשים בלימודים.
ז .על המוסד לפעול לחיזוק נושא האתיקה והמשמעת ,הן מבחינת האכיפה והן מבחינת
רמת הענישה ,במיוחד לגבי טוהר הבחינות והעבודות .הוועדה תעקוב במיוחד בנושא
זה.
ח .על המוסד להגיש דו"ח התפתחות לקראת סוף השנה הראשונה.
ט .על המוסד לרכוש ספרים חדשים על מנת להגדיל את מצאי הספריה הקיים.
נוכח הקשיים שהצביעה עליהם הוועדה המקצועית ,על המוסד לערוך שינויים מהותיים ,כדי
.2
שניתן יהיה לשקול בבוא העת חידוש הסמכה לתוכנית .ההמלצה להסמכה זמנית לתקופה של
U

U
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שנתיים נועדה לאפשר למרכז לערוך את השינויים הנדרשים ,ואין בה כדי להוות כשלעצמה
בסיס להסתמכות לקראת דיונים עתידיים בעניין זה.
מכינה :בשים לב לכך שבהתאם לכללי המל"ג והחלטותיה ,קבלה לתואר ראשון יכולה
להיעשות על בסיס תעודת בגרות או סיום לימודים במכינה אשר קיבלה הכרת משרד החינוך
בלבד ,על המוסד לחדול מהפעלת המכינה ,ולא לפתוח מחזורי לימוד חדשים במכינה
המופעלת על ידו בכל תחומי הלימוד ,ללא קבלת הכרה מראש של משרד החינוך להפעלת
המכינה .אשר למחזור התלמידים הנוכחי ,הרי חרף התנהלותו הלא תקינה של המוסד ,באופן
חריג ובנסיבות הענין בלבד ,יוכל המוסד ,בכפוף לאמור ,לאפשר לתלמידים הלומדים במכינה
כיום ,בהתאם לרשימה שמית שתועבר על ידו ,להתקבל ללימודים במוסד .התחייבות המוסד
לעמידה בתנאי זה היא תנאי לכניסה לתוקף של ההסמכה הזמנית לעיל.
המל"ג מבקשת מהוועדה המלווה להמשיך את עבודתה על סמך החלטה זו.

 353/12החלטה :אישור פרסום ורישום לתוכנית הלימודים לתואר שני ) (M.Ed.ב"תרבות היהודית בזיקתה
אל התנ"ך והוראתה" של מכללת חמדת הדרום
בישיבתה ביום כ"ט בניסן תשע"ג ) ,(9.4.2013אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחינוך,הוראה ,רוח ,אמנות ומשפטים והחליטה כלהלן:
 .1להודות לוועדה בראשותה של פרופ' יאירה אמית על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
לאשר למכללת חמדת הדרום לפרסם את דבר פתיחתה של תוכנית לימודים לקראת תואר
.2
שני ) (M.Edב"תרבות היהודית בזיקתה אל התנ"ך והוראתה" ,לרשום אליה תלמידים
ולהתחיל בה את הלימודים.
עד תום שנה"ל תשע"ג נדרשת המכללה להתייחס להערות הוועדה ,כפי שנמסרו לה במכתב
.3
הוועדה מיום .18.3.2013
הוועדה הבודקת בראשותה של פרופ' יאירה אמית תמשיך ללוות את המכללה לקראת
.4
הסמכתה להעניק תואר שני ) (M.Edבתוכנית.
על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת )בין אם תפוצתו
.5
תהיה בין כותלי המוסד ובין אם מחוץ להם( כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה
להשכלה גבוהה".
U

U

 354/12החלטה :אישור פרסום ורישום לתוכנית הלימודים לתואר שני ) (M.Ed.ב"הוראת מתמטיקה
ומדעים בבי"ס היסודי" של מכללת אורנים
בישיבתה ביום כ"ט בניסן תשע"ג ) ,(9.4.2013אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחינוך,הוראה ,רוח ,אמנות ומשפטים והחליטה כלהלן:
לאשר למכללת אורנים לפרסם את דבר פתיחתה של תוכנית לימודים תואר שני )(M.Ed
.1
בהוראת המתמטיקה והמדעים לביה"ס היסודי ,לרשום אליה תלמידים ולהתחיל בה את
הלימודים.
הוועדה הבודקת בראשותה של פרופ' רוחמה אבן תמשיך ללוות את המכללה לקראת
.2
הסמכתה להעניק תואר שני ) (M.Edבתוכנית.
על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת )בין אם תפוצתו
.3
תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם( כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה
להשכלה גבוהה"
U

U

 355/12החלטה :בקשת מכללת לוינסקי לחינוך לפתוח תוכנית לימודי תעודה להוראת עברית כשפה נוספת
בישיבתה ביום כ"ט בניסן תשע"ג ) ,(9.4.2013אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחינוך,הוראה ,רוח ,אמנות ומשפטים והחליטה לרשום לפניה כי תוכנית הלימודים
לתעודה להוראת עברית כשפה נוספת עומדת בקריטריונים שנקבעו בהחלטת המל"ג מיום 21.11.2006
U

U
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בנושא "מתווים מנחים בהכשרה להוראה" ,ולכן לאשר למכללת לוינסקי לקיים את תוכנית
הלימודים ,וזאת בכפוף להמלצת האגף להכשרת עובדי הוראה במשרד החינוך שתוכנית הלימודים
תואמת את דרישותיו.
 356/12החלטה :העברת בקשתה של מכללה ירושלים לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני ) (M.Ed.בייעוץ
חינוכי לבדיקתה של ועדה מקצועית ואישור הרכב הוועדה
בישיבתה ביום כ"ט בניסן תשע"ג ) ,(9.4.2013אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחינוך,הוראה ,רוח ,אמנות ומשפטים והחליטה לאשר את הרכב הוועדה לבדיקת
בקשתה של מכללה ירושלים לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני ) (M.Edבייעוץ חינוכי ,כדלקמן:
• פרופ' רחל ארהרד  -ביה"ס לחינוך באוניברסיטת תל אביב – יו"ר )אושרה בעבר במל"ג(
• פרופ' אביגדור קלינגמן  -הפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה )אושר בעבר במל"ג(
• ד"ר אורה פלג  -החוג לייעוץ חינוכי במכללה האקדמית עמק יזרעאל
• גב' אפרת שגיא  -מרכזת הוועדה
U

U

 357/12החלטה :הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללה האקדמית עמק יזרעאל להעניק תואר ראשון )(B.A.
במדעי המדינה במתכונת דו-חוגית
בישיבתה ביום כ"ט בניסן תשע"ג ) ,(9.4.2013אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחברה ,ניהול ,עסקים ,רב תחומי ושלוחות מחו"ל והחליטה כלהלן:
 .1להודות למומחה על עבודתו ועל חוות הדעת שהגיש לה.
 .2לאמץ את חוות דעת המומחה ולהעניק הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללה האקדמית עמק
יזרעאל להעניק תואר ראשון ) (B.Aבמדעי המדינה במתכונת דו-חוגית.
U

U

 358/12החלטה :הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללה האקדמית עמק יזרעאל להעניק תואר ראשון )(B.A.
בלימודים רב תחומיים במתכונת דו-חוגית
בישיבתה ביום כ"ט בניסן תשע"ג ) ,(9.4.2013אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחברה ,ניהול ,עסקים ,רב תחומי ושלוחות מחו"ל והחליטה כלהלן:
 .1להודות למומחה על עבודתו ועל חוות הדעת שהגיש לה.
לאמץ את חוות דעת המומחה ולהעניק הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללה האקדמית עמק
.2
יזרעאל להעניק תואר ראשון ) (B.Aבלימודים רב תחומיים במתכונת דו-חוגית.
U

U

 359/12החלטה :הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למרכז הבינתחומי בהרצליה להעניק תואר ראשון )(B.A.
בפסיכולוגיה
בישיבתה ביום כ"ט בניסן תשע"ג ) ,(9.4.2013אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחברה ,ניהול ,עסקים ,רב תחומי ושלוחות מחו"ל והחליטה כלהלן:
 .1להודות לסוקר על מתן חוות דעתו.
לאמץ את המלצת הסוקר ולהעניק למרכז הבינתחומי בהרצליה הסמכה שאינה מוגבלת בזמן
.2
להעניק תואר ראשון ) (B.A.בפסיכולוגיה.
U

U

 360/12החלטה :מתן אישור פרסום ורישום סטודנטים למרכז האקדמי פרס בתוכנית לימודים לתואר
ראשון ) (B.A.במינהל מערכות בריאות
בישיבתה ביום כ"ט בניסן תשע"ג ) ,(9.4.2013אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחברה ,ניהול ,עסקים ,רב תחומי ושלוחות מחו"ל והחליטה כלהלן:
 .1להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' דב צ'רניחובסקי על עבודתה.
לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית ולהעניק למרכז האקדמי פרס אישור פרסום ורישום
.2
סטודנטים לתוכנית לימודים לתואר ראשון ) (B.Aבמינהל מערכות בריאות.
U

U
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 .3לקראת שלב ההסמכה על המרכז לעבות את סגל ההוראה מתחום הכלכלה והניהול.
לחייב את המרכז האקדמי פרס )כנהוג במועצה להשכלה גבוהה( להחתים כל תלמיד)ה( על
.4
הצהרה ,שנוסחה מופיע כנספח  3להמלצת הוועדה לפיה :א .ידוע לתלמיד)ה( כי המרכז
האקדמי פרס אינו מוסמך להעניק בשלב זה תואר ראשון במנהל מערכות בריאות וכי קיימת
אפשרות שבסופו של דבר שלא יוסמך המרכז להעניק תואר ראשון במנהל מערכות בריאות
ב .אם בסופו של דבר לא יוסמן המרכז להעניק את התואר במנהל מערכות בריאות ,הוא
מתחייב להעניק לסטודנטים רשת ביטחון ,כפי שפירט בדיווחו למל"ג.
על המרכז לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום ,הנוגע לתוכנית לימודים זאת )בין אם תפוצתו
.5
תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם( כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה
להשכלה גבוהה".
לקראת תום השנה הראשונה לפעילות התוכנית ,תמשיך הוועדה ללוות את התוכנית בבדיקתה
לקראת שלב ההסמכה.
 361/12החלטה :בקשת המכללה האקדמית של ת"א-יפו לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני ) (M.B.A.ללא
תזה במינהל עסקים
בישיבתה ביום כ"ט בניסן תשע"ג ) ,(9.4.2013אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחברה ,ניהול ,עסקים ,רב תחומי ושלוחות מחו"ל והחליטה כלהלן:
 .1להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' יונתן קורנבלוט על עבודתה.
לאמץ את המלצות הוועדה הבודקת ולאשר למכללה האקדמית של ת"א-יפו לפרסם את
.2
תוכנית הלימודים לתואר שני ) (.M.B.Aללא תזה במינהל עסקים ולרשום אליה תלמידים.
לחייב את המכללה האקדמית של ת"א-יפו )כנהוג במועצה להשכלה גבוהה( להחתים כל
.3
תלמיד)ה( על הצהרה ,שנוסחה מופיע כנספח  3להמלצת הוועדה לפיה :א .ידוע לתלמיד)ה( כי
המכללה האקדמית של ת"א-יפו אינה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר שני במינהל עסקים
וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא תוסמך המכללה להעניק תואר שני במינהל עסקים.
על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת )בין אם
.4
תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם( כי "הענקת התואר מותנית באישור
המועצה להשכלה גבוהה".
לקראת תום השנה הראשונה לפעילות התוכנית ,תמשיך הוועדה ללוות את התוכנית
.5
בבדיקתה לקראת שלב ההסמכה.
U

U

 362/12החלטה :בקשת המכללה האקדמית תל חי לשנות את החלטת המל"ג מיום כ"ח בחשון תשע"ג
) (13.11.2012בדבר אישור פרסום והרשמה לתוכנית הלימודים לתואר שני ) (M.Sc.עם וללא תזה
ב"מדעי התזונה" של המכללה האקדמית תל חי ולבטל את מגבלת מכסת התלמידים שנקבעה
במסלול המחקרי
בישיבתה ביום כ"ט בניסן תשע"ג ) ,(9.4.2013אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי וחקלאות
והחליטה ,בהתבסס על הנימוקים המפורטים במכתב נשיא המכללה האקדמית תל חי בנושא מיום
 ,6.2.2013לשנות את החלטתה מיום כ"ח בחשון תשע"ג ) ,(13.11.2012ולבטל את מגבלת מכסת
התלמידים במסלול המחקרי.
U

U

 363/12החלטה :בקשת אוניברסיטת תל-אביב לאשר פתיחת "מסלול פסגה"  -תוכנית לימודים בסיעוד
לאוכלוסייה המוגדרת  -כוחות הבטחון
בישיבתה ביום כ"ט בניסן תשע"ג ) ,(9.4.2013דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי וחקלאות ובחוות דעת
המומחים לנושא זה ,והחליטה לאשר לאוניברסיטת תל-אביב לפתוח "מסלול פסגה"  -תוכנית
U

U
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לימודים בסיעוד לאוכלוסייה מוגדרת -כוחות הביטחון .תוכנית הלימודים פרוסה על פני שלוש שנות
לימוד )כולל סמסטרי קיץ( ,סה"כ שמונה סמסטרים ,חמישה ימי לימוד בשבוע.
 364/12החלטה :בקשת האוניברסיטה העברית בירושלים לשנות את שם החוג מ"מדעי הרפואה" לשם
"מדעים ביו-רפואיים"
בישיבתה ביום כ"ט בניסן תשע"ג ) ,(9.4.2013דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי וחקלאות ובחוות דעת
המומחה לנושא זה ,והחליטה לאשר את בקשת האוניברסיטה העברית בירושלים לשנות את שם
החוג "מדעי הרפואה" לשם "מדעים ביו רפואיים".
U

U

 365/12החלטה :אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית הלימודים לקראת תואר שני  M.Sc.ללא תזה
ב"הנדסה וניהול מערכות שירות" באפקה ,המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב
בישיבתה ביום כ"ט בניסן תשע"ג ) ,(9.4.2013אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי וחקלאות והחליטה
כלהלן:
 .1להודות לוועדה בראשותו של פרופ' גדי רבינוביץ על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
לאשר לאפקה ,המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני
.2
) (M.Sc.בהנדסה וניהול מערכות שירות ,לפרסמה ולרשום אליה תלמידים.
למנות ועדה מלווה לקראת שלב ההסמכה ,שתעקוב אחר התנהלותה של התוכנית ויישום כל
.3
המלצותיה של הוועדה הבודקת.
על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת )בין אם תפוצתו
.4
תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם( כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה
להשכלה גבוהה".
*החלטת המל"ג תכנס לתוקף עם קבלת המלצה חיובית של הות"ת
U

U

 366/12החלטה :מעקב אחר יישום החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוחות הוועדה להערכת
הלימודים בסטטיסטיקה
בישיבתה ביום כ"ט בניסן תשע"ג ) ,(9.4.2013אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
להודות לפרופ' רוברט אדלר על בחינת יישום המלצות הוועדה להערכת איכות בסטטיסטיקה
.1
באוניברסיטה העברית ,באוניברסיטת תל-אביב ובאוניברסיטת חיפה.
לבקש מאוניברסיטת תל-אביב ,אוניברסיטת חיפה והאוניברסיטה העברית להגיש עד סוף
.2
שנה"ל תשע"ד דיווח על התקדמות יישום המלצות הסוקר ובפרט בנושא גיוס סגל.
לבקש מוות"ת לעדכן את ועדת המשנה להבטחת איכות על התקדמות הקמת Graduate
.3
 Schoolsלסטודנטים מצטיינים בסטטיסטיקה תוך שלושה חודשים.
המל"ג תקיים דיון עקרוני בנושא סטטיסטיקה לאחר שדוחות הוועדה להערכת איכות
.4
יישלחו שוב לחברי המל"ג.
U

U

החלטה :שינוי הרכב ועדת ההערכה הבינלאומית במדעי המחשב
367/12
בישיבתה ביום כ"ט בניסן תשע"ג ) ,(9.4.2013אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה להבטחת איכות והחליטה לאשר את השינוי בהרכב הוועדה להערכת הלימודים בתחום מדעי
המחשב .הרכב הוועדה המאושר הינו כלהלן:
U

U

Prof. Maurice Herlihy - Computer Science Department, Brown University, USA - Committee
chair
Prof. Moshe Vardi - Department of Computer Science, Rice University, USA
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 Prof. Joe Turner, Jr. (Emeritus ) - Department of Computer Science, Clemson University, USAABET Representative
Prof. Robert L. Constable - Computer Science Department , Cornell University, USA
Prof. Sarit Kraus - Department of Computer Science, Bar Ilan University, Israel
Prof. David Dobkin - Computer Science Department, Princeton University, USA.
Prof. Dmitry Feichtner-Kozlov - Department of Mathematics, University of Bremen, Germany
•

•
•
•
•
•

גב' יעל הרשטיין תרכז את הוועדה.

 368/12החלטה :בקשת המכללה האקדמית אשקלון לקיים תוכנית לימודים מיוחדת לתואר ראשון )(B.A.
בקרימינולוגיה לאוכלוסיית כוחות הבטחון
המכללה האקדמית אשקלון מקיימת ללא אישור המל"ג תוכנית לימודים לתואר ראשון
בקרימינולוגיה לאוכלוסיית כוחות הביטחון ,וזאת בניגוד להחלטות המל"ג מיום  2.11.2004בנושא
"תוכניות לימודים מיוחדות לאוכלוסיות מוגדרות" ,לרבות עניין פריסת הלימודים בתואר ראשון על
פני שלושה ימים בשבוע.
בישיבתה ביום כ"ט בניסן תשע"ג ) ,(9.4.2013אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה לפיקוח ואכיפה בנושא שבנדון והחליטה כלהלן:
 .1המועצה רואה בחומרה קיומה של תוכנית ייחודית לכוחות הביטחון ,שלא באישור המל"ג
ושלא בהתאם להחלטותיה.
 .2על המוסד להחתים את הסטודנטים הנרשמים לתוכנית לימודים במתכונת זו ,כי הרישום
מותנה באישור המל"ג לפתיחת מחזור לימודים חדש בשנה"ל הקרובה.
 .3המוסד ימציא למועצה רשימת סטודנטים מכוחות הביטחון הלומדים בתוכנית הייחודית כיום.
 .4המוסד לא ירשום לתוכנית הלימודים סטודנטים שאינם מכוחות הביטחון.
 .5החל משנה"ל תשע"ד ואילך ,תילמד התוכנית במתכונת ימי הלימוד שאושרו ע"י המל"ג לכל
המוסדות האקדמיים בארץ  -דהיינו לפחות שלושה ימי לימוד בשבוע -וזאת בהתאם להחלטת
מל"ג מנובמבר  2004בנדון.
 .6אין באמור בכדי לפגוע בהחלטת המועצה שתתקבל לאחר סיום בדיקת התוכנית.
U

U

U

U

 369/12החלטה :דו"ח מבקר המדינה בנושא אוניברסיטת בר-אילן  -סוגיות במינהל האוניברסיטה -
המלצות הצוות לתיקון ליקויים המתייחסים להתנהלות מל"ג-ות"ת
בישיבתה ביום כ"ט בניסן תשע"ג ) ,(9.4.2013קיבלה המועצה להשכלה גבוהה דיווח אודות המלצות
הצוות לתיקון ליקויים ,הוועדה לפיקוח ואכיפה וות"ת בנושא הנדון ואימצה אותן ,בהתאם לטבלה
המצ"ב כנספח להחלטה זו.
U

U

 370/12החלטה :ביטול ההיתר של המרכז האקדמי דן והעברת פעילותו האקדמית למרכז ללימודים
אקדמיים באור יהודה
 .1המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום  9.4.2013כ"ט בניסן תשע"ג בבקשת המרכז
האקדמי דן והמרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה לבטל את ההיתר של המרכז האקדמי
דן ולהעביר את פעילותו האקדמית אל המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה .המועצה
מאמצת את המלצת ועדת המשנה העליונה להסמכה ,הכרה ורישוי ומחליטה לאשר עקרונית
את הבקשה ,בכפוף לקבלת החומרים הבאים ולהשלמת בדיקתם לשביעות רצון אגפי מל"ג
וות"ת:
U

U
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א .המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה ימציא למל"ג רשת ביטחון למקרה בו תחליט
המועצה שלא להסמיך את המרכז להעניק תואר בתוכניות אלה ,מוסבת על שמו עבור 2
התוכניות המנויות בסעיף  2לעיל וזאת תוך  60יום מיום החלטה זו.
ב .שני המוסדות יעבירו התחייבותם למל"ג כי סטודנטים של המרכז האקדמי דן לא יפגעו
כתוצאה מהחלטה זו וכל זכויותיהם תשמרנה ,לרבות בנושאים הבאים:
 .aכל הסטודנטים הלומדים במרכז האקדמי דן ימשיכו את לימודיהם במרכז
ללימודים אקדמיים באור יהודה ,תוך שהמרכז ללימודים אקדמיים מכיר הכרה
מלאה בלימודים שלמדו עד כה במרכז האקדמי דן .למען הסר ספק ,התארים
יוענקו לסטודנטים ע"י המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה ,ככל שיוסמך
לכך.
 .bלא יהיה כל שינוי בתוכנית הלימודים ,במתכונת הלימודים ובסגל ההוראה
כתוצאה מהחלטה זו ,הכל בהתאם לאישורי המל"ג.
 .cלא יהיה כל שינוי בגובה שכר הלימוד הנגבה מהסטודנטים.
 .dסטודנטים שיבחרו שלא להמשיך לימודיהם כתוצאה מהחלטה זו ,יהיו זכאים
להחזר יחסי של שכר הלימוד ,בהתאם לכללים הנהוגים במרכז האקדמי דן.
ג .על-מנת להבטיח האיתנות הפיננסית של המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה ואת
העברת הסגל ,הסטודנטים והתשתיות ,יש להעביר המסמכים הבאים:
• דוחות כספיים עדכניים של המרכז האקדמי דן.
• פירוט התחייבויות של המרכז אקדמי דן לצדדים שלישיים ,ומתווה סיכום
ביצוע התחייבויות אלה ע"י מרכז אקדמי דן )הסדר נושים( ,והבטחת אי
העמסתן על המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה ,לרבות התחייבות חתומה
ע"י המרכז האקדמי דן לעמידה באמור בסעיף זה.
• התחייבות המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה כי הועברו לידיו מלוא
הזכויות והתשלומים בגין קליטת הסטודנטים והסגל וכי אין ולא תהיינה לו
דרישות בגינם החל ממועד קליטתם במוסד.
• ככל שהמוסדות התקשרו ביניהם להעברת הפעילות ,תועבר ההתקשרות לאישור
הגורמים המוסמכים לכך על פי כל דין ולאחר מכן ,תועבר לעיון המל"ג.
 .2עם מילוי התנאים המפורטים בסעיף  1לעיל ,יכנס לתוקפו אישור המועצה כלהלן:
א .יבוטל ההיתר של המרכז האקדמי דן ואישורי הפעלת התוכניות שניתנו לו בעבר ע"י
המועצה להשכלה גבוהה.
ב .המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה יהיה רשאי לפרסם ,לרשום סטודנטים
ולהפעיל את תוכניות הלימודים לתואר ראשון במדעי המחשב ) ,(B.Scבמערכות
מידע ניהוליות ) (.B.Aשהתקיימו במרכז האקדמי דן.
ג .יועברו תוכניות הלימודים הנ"ל מאחריות המרכז האקדמי דן אל המרכז ללימודים
אקדמיים באור יהודה ,והמרכז האקדמי דן יסיים את כל פעילותו האקדמית.
ד .תהליכי הבדיקה לקראת ההסמכה של תוכניות הלימודים הנ"ל יימשכו מול המרכז
ללימודים אקדמיים באור יהודה.
ה .בהתאם למסמכים שהומצאו ע"י שני המוסדות מרצי התוכניות הנ"ל יעברו להיות
עובדי המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה ,וכל התחייבויותיהם יוסבו אליו.
ו .המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה יורשה ללמד בקמפוס המרכז האקדמי דן
עד סוף שנה"ל תשע"ג ולאחר מכן תועבר הפעילות האקדמית במלואה אל קמפוס
המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה וכל פעילותו האקדמית במרכז האקדמי דן
תיפסק .על המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה להבטיח קיום תשתיות נאותות
לקיום תוכניות הלימודים הנ"ל.
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ככל שנדרש אישור רשות התאגידים ו/או בית משפט לתהליך ימציאו המוסדות את
האישורים בתוך  60יום.

 371/12החלטה :עדכון החלטת מל"ג מיום י"ט טבת תשע"ג ) (1.1.2013בעניין איחוד המכללה האקדמית
הדתית לחינוך ע"ש ליפשיץ עם מכללת יעקב הרצוג לחינוך
בישיבתה ביום כ"ט בניסן תשע"ג ) ,(9.4.2013החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאשר את
.1
האיחוד בין המכללה האקדמית הדתית לחינוך ע"ש ליפשיץ ומכללת יעקב הרצוג לחינוך תחת
עמותה אחת בשם "מכללת הרצוג ,מיסודן של מכללת ליפשיץ ומכללת הרצוג" ,לפרסם את
דבר פתיחתה ,לרשום אליה תלמידים ולהתחיל את הלימודים במסגרתה.
המועצה להשכלה גבוהה מחליטה לאשר את אישורי הפתיחה וההסמכות למכללת הרצוג,
.2
מיסודן של מכללת ליפשיץ ומכללת הרצוג-ירושלים ,וכן את ההכרה לפי סעיף 28א בחוק
המל"ג בתארים של מכללת הרצוג-גוש עציון ,כמפורט להלן:
להסמיך את "מכללת הרצוג ,מיסודן של מכללת ליפשיץ ומכללת הרצוג" ,להעניק
א.
תואר בתוכניות כפי שמתקיימות במכללת הרצוג )גוש עציון( ,ושהתואר שלהן הוכר
ע"י מל"ג ישראל מכוח סעיף 28א לחוק המל"ג ,וכפי שמתקיימות במכללת ליפשיץ,
בהתאם לפרוט הבא:
• "בוגר בהוראה"  B.Ed.בתושב"ע למסלול העל-יסודי )הסמכה שאינה מוגבלת
בזמן(
• "בוגר בהוראה"  B.Ed.בתנ"ך למסלול העל-יסודי )הסמכה שאינה מוגבלת בזמן(
• "בוגר בהוראה" ) (B.Edלמסלול העל-יסודי )ז'-י'( בהתמחויות :תנ"ך ,תושב"ע,
מתמטיקה ,גיאוגרפיה ,תקשורת ,מדעי הטבע )ביולוגיה-כימיה( ,מתמטיקה
והוראת מדעי המחשב )חד-חוגי( ,לימודים כלליים )הסמכה שאינה מוגבלת
בזמן(
• "מוסמך בחינוך"  M.Ed.בתושב"ע בגישה רב-תחומית )הסמכה זמנית עד מאי
(2014
• "מוסמך בחינוך" ) (M.Ed.בהוראת התנ"ך ופרשנותו בגישה רב-תחומית )הסמכה
שאינה מוגבלת בזמן(
• "מוסמך בחינוך" ) (M.Ed.בהוראת מחשבת ישראל-שיח ופרשנות )הסמכה
שאינה מוגבלת בזמן(
• "מוסמך בחינוך" ) (M.Ed.בניהול וארגון מערכות חינוך )הסמכה זמנית עד
פברואר (2015
לאשר ל"מכללת הרצוג ,מיסודן של מכללת ליפשיץ ומכללת הרצוג" לפרסם ,לרשום
ב.
סטודנטים ולהתחיל מחזורי לימוד חדשים בתוכניות הלימודים כפי שמתקיימות
במכללת ליפשיץ ובמכללת הרצוג )לגבי התוכניות של מכללת הרצוג ,המוסד קיבל
הסמכה ממל"ג יו"ש להעניק תואר בתוכניות אלה ,אך התואר שלהן טרם הוכר ע"
מל"ג ישראל מכוח סעיף 28א לחוק המל"ג( ,בהתאם לפרוט הבא:
• "בוגר בהוראה"  B.Ed.באנגלית למסלול העל-יסודי
• "בוגר בהוראה"  B.Ed.בהיסטוריה למסלול העל-יסודי
• "בוגר בהוראה"  B.Ed.בחינוך מיוחד לגילאי 6-12
• "מוסמך בחינוך" ) (M.Ed.בהגות בחינוך היהודי
U

U

U

U
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האגף האקדמי

נספחים
U

נספח מס' 1
נספח להחלטה 369/12
U

U

דו"ח מבקר המדינה בנושא "אוניברסיטת בר-אילן – סוגיות במינהל האוניברסיטה"
המלצות הצוות לתיקון ליקויים המתייחסים להתנהלות מל"ג-ות"ת
U

U

הליקוי
 .1התנהלות יו"ר ות"ת
דאז בהתייחס
לאוניברסיטת בר
אילן
16-17
)עמודים
לדו"ח(

פירוט הליקוי

צעדים מוצעים לתיקון

נשיא אוניברסיטת בר אילן ,פרופ' קוה,
ניצל את היכרותו הקודמת עם יו"ר
ות"ת דאז ,פרופ' שלמה גרוסמן ,ואת
מעמדו כנשיא האוניברסיטה לצורך
מתן לגיטימציה לשינוי החלטתה של
הוועדה לקביעת שכר בכירים .משרד
מבקר המדינה מעיר כי פרופ' שלמה
גרוסמן חרג מסמכותו כשקבע עמדה
כיו"ר ות"ת בעניין מועד תחולת
ההוראות של הממונה על השכר ,בניגוד
לעמדת הממונה עצמו.
נשיא
בין
הקודמת
ההיכרות
אוניברסיטת בר אילן ויו"ר ות"ת דאז
נבעה מכך שפרופ' גרוסמן הועסק
באוניברסיטת בר-אילן עד 1.10.02
כפרופ' מן המניין ,וב 1.10.02-החל לכהן
כיו"ר ות"ת לפי הסכם השאלה בינו ,בין
האוניברסיטה ובין מל"ג )ות"ת( .הסכם
ההשאלה קובע כי "מוסכם שבזמנו
הפנוי ,יוכל פרופ' גרוסמן להמשיך
בניהול עבודתו המחקרית במעבדתו
שבאוניברסיטת בר-אילן כל תקופת
כהונתו כיו"ר ות"ת" .לאחר שפג תוקפו
של הסכם ההשאלה )דצמבר  ,(2003ב-
 ,30.12.2007ולבקשת פרופ' גרוסמן,
כתבו נשיא האוניברסיטה ויו"ר הוועד
המנהל של האוניברסיטה לפרופ'
גרוסמן ,שעדיין כיהן כיו"ר ות"ת כי
הוא רשאי להמשיך ולנהל עבודתו

בהחלטת מל"ג מיום 7.11.1972
בעניין כינון ות"ת נקבע ,כי" :יו"ר
ות"ת יכהן במשרה מלאה
ובתקופת כהונתו יפסיק את
פעילותו האקדמית הרגילה ולא
יקבל שום תמורה מכל מוסד
אקדמי שהוא ".על כן ,מוצע
לפעול כדלקמן:
 .1להמשיך ולוודא כי קיימת אי
תלות מוחלטת בין יו"ר ות"ת
למוסדות להשכלה גבוהה,
כמפורט להלן:
 .1.1יו"ר ות"ת לא יקבל גמול
כלשהו ממוסד להשכלה
גבוהה בישראל בתקופת
כהונתו במישרין או
בעקיפין; ככל שיהיה
צורך לקבוע הסדר
להעברת זכויות שצבר
היו"ר במוסד טרם
מינויו ושמירה על זכויות
המוקנות לו ,ההסדר
טעון אישור היועצת
של
המשפטית
ות"ת/מל"ג.
 .1.2המוסד להשכלה גבוהה
בו הועסק יו"ר ות"ת
טרם מינויו ,ישמור על
תנאי העסקתו ופעילותו

לו"ז
לתיקון

ת.ד ,4037 .ירושלים  ,91040טלP.O.B 4037, Jerusalem 91040, ISRAEL. Fax: +972-(0)2-5094403, Tel: +972-(0)2-5094402 .
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של יו"ר ות"ת במידה
המחקרית במעבדתו שבאוניברסיטת
וישוב לעבוד במוסד
בר-אילן גם לאחר סיום כהונתו כיו"ר
בתום כהונתו כיו"ר
ות"ת".
ות"ת.
 .1.3במהלך תקופת כהונתו,
ככלל לא יעשה יו"ר
ות"ת שימוש בתשתיות
של מוסד להשכלה
גבוהה ובפרט לצורכי
ות"ת .במקרים חריגים
בהם יידרש המשך
בתשתיות
שימוש
כאמור ,לרבות לצורך
סיום חובות שהיו ליו"ר
ות"ת בעת המינוי ,ניתן
יהיה לקבוע הסדר תחום
בזמן להשלמת פעילות
זו ,בתיאום עם היועצת
של
המשפטית
ות"ת/מל"ג.
 .1.4לבחון את עקרונות
ההסדר למניעת חשש
לניגוד עניינים במינוי
יושבי הראש של ות"ת,
למוסדות
בהתייחס
להשכלה גבוהה בהם
הועסקו טרם כניסתם
לתפקיד יו"ר ות"ת,
ולראות אם יש מקום
לחדד את ניתוק הזיקה
שבין יו"ר ות"ת למוסד
להשכלה גבוהה בו
הועסק טרם מינויו.
 .2בנוסף ,מוצע לשוב ולהבהיר
את מעמדן המחייב של הוראות
הממונה על השכר ויחידת השכר
והסגל של ות"ת בהתייחס לחברי
הסגל במוסדות.

 | 11ע מ ו ד

ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ

.2

פיקוח על השבתו
לקופת
האוניברסיטה של
שכר הבכירים,
ששולם לבכירי
האוניברסיטה שלא
כדין
)עמודים

.3

33 ,13
לדו"ח(

פיקוח ות"ת על שיוך
פירות לקרנות
צמיתות – מניעת
מימון ריבית עודפת
לקרנות מסוימות על
חשבון קרנות אחרות
)עמודים 68-70
לדו"ח(
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ככל שהממונה על השכר במשרד
האוצר יקבע שעל בכירי
את
להשיב
האוניברסיטה
הכספים אשר שולמו להם שלא
כדין ,ות"ת תסייע בידיו ליישום
קביעתו זו בהתאם לסמכויותיה.

הנחיות המל"ג למוסדות להשכלה גבוהה
שאותם מתקצבת ות"ת קובעות כי מוסד
כאמור מחוייב להעסיק את עובדיו )סגל
אקדמי ומינהלי( בהתאם להסכמי שכר
מאושרים ולהוראות הממונה על השכר
באוצר ו\או להנחיות ות"ת .כמו כן ,כל
הסכמי השכר ,לרבות הקיבוציים ,האישיים
במסגרת סמכותה כמתקצבת של
והאחרים יועברו לאישור הממונה על השכר
המוסדות להשכלה גבוהה ,תוכל
באוצר או בות"ת ,בהתאם לעניין ,טרם
בין היתר,
ות"ת להתייחס,
חתימתם.
לחריגות שכר והעסקה במוסד.
בפועל ,נשיא האוניברסיטה הוא שקבע את
שכר הבכירים ,ובעניינים מסוימים אף פעל
למתן תנאים חריגים לנושאי משרה בכירים,
שלא באמצעות הוועדה לקביעת שכר בכירים
ואף בלא להביא את הדבר לידיעתה; בכל
הנוגע לשכר המנכ"ל ,גם פעם בהתעלמות
מהנחיות הממונה על השכר.
לדעת משרד מבקר המדינה ,על הגורמים
המוסמכים ,ובהם הממונה על השכר ,ות"ת
והנהלת האוניברסיטה ,לפעול בנחישות כדי
שהאוניברסיטה תפעל להשיב לקופתה את
הכספים ששולמו לבכירי האוניברסיטה
שלא כדין ,ובהם לנשיא האוניברסיטה ,סגן
נשיא למחקר ,משנים לנשיא ,לרקטורים,
סגני רקטורים ובעיקר למנכ"ל.
סמנכ"לית הכספים של האוניברסיטה,
באישור מנכ"ל האוניברסיטה ,הורו למנהל
מחלקת קרנות והשקעות באוניברסיטה,
בסוף שנת  ,2010להקצות לקרנות עם שיעור
ריבית קבוע את הריבית ה"עודפת"
שהובטחה להן מהתחשיב של קרן האיזון,
ולא מתקציבה השוטף של האוניברסיטה,
כפי שהיה נהוג עד אז .מימון עודף ההקצאה
של הקרנות עם הריבית המובטחת על
הקרנות האחרות על חשבון כלל הכנסות
הקרנות גורם במישרין להקטנת קרן האיזון
עבור שאר הקרנות .כתוצאה מכך ,הקרנות
עם הריבית המובטחת נהנות באופן גורף
ועדיף מהכנסות כלל הקרנות.

על הנהלת האוניברסיטה לנהל
את הקרנות הצמיתות בהתאם
להתחייבויות שניתנו לתורמים.
להנהלת האוניברסיטה ישנה
סמכות להחליט על שיעור
הריבית שיוקצה בכל שנה
לקרנות בהן לא קיימת התחייבות
כלפי התורם לשיעור ריבית קבוע.
ההחלטה על שיעור הריבית
שייקבע לקרנות צריכה להיות
שוויונית ואינה צריכה להיות
מהתחייבות
מושפעת
האוניברסיטה לריבית קבועה
בחלק מהקרנות .ככל שהיקף
להנהלת האוניברסיטה הסמכות להחליט ההתחייבות לריבית קבועה גבוה
לשמר רזרבות על חשבון ההכנסות של ביחס להתחייבות לכלל הקרנות,
 | 12ע מ ו ד

ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ

|

המועצה להשכלה גבוהה

|

COUNCIL FOR HIGHER EDUCATION

הקרנות ,ולא להקצות את כל ההכנסה
כפירות לקרן .אולם אין הם רשאים להורות
על דרכי חישוב מפלות ,קרי לתת את
הרזרבה של כלל הקרנות לקרנות מסוימות.
פעילות על פי שיטה זו משמעה הפרת
ההתחייבויות כלפי חלק מהתורמים .אף
שהבעייתיות בעניין זה והמחלוקת בגינה
הובאה להכרעתה של הנהלת האוניברסיטה,
היא הורתה להקצות ריבית עודפת לקרנות
צמיתות מסוימות ,שהתחייבה להן ,על
חשבון תשואה מכלל הקרנות ,במקום לממן
אותה מתקציבה )הוראה שלא יושמה בפועל
בטעות ,אך האוניברסיטה מצהירה כי זו
מדיניותה(.
לדעת משרד מבקר המדינה על האוניברסיטה
להימנע מלפעול בשיטה פסולה זו .לדעת
משרד מבקר המדינה ,על ות"ת לפקח על
עניין זה ולמנוע מימון ריבית עודפת לקרנות
מסוימות על חשבון קרנות אחרות.
4

ליקויים
המתייחסים
להתנהלות
אוניברסיטת בר-
אילן
U

 .1התנהלות נשיא האוניברסיטה –
פרופ' משה קוה:
היה מעורב בהליך בחירתו
.1.1
שלו לכהונה נוספת כנשיא
האוניברסיטה.
.1.2קבע למעשה את שכר הבכירים
באוניברסיטה ,שעמד בניגוד
להוראות הוועדה לקביעת שכר
בכירים ,בניגוד להנחיות מל"ג-
ות"ת ובניגוד להוראות הממונה על
השכר.
מסעדה
להפעלת
.1.3במכרז
באוניברסיטה נבחרה חברה
הקשורה לבני משפחתו ,שאף לא
עמדה בתנאי הסף.
הערה :כהונתו של הנשיא תסתיים
ביום .30/9/2013
מנכ"ל
של
ההעסקה
 .2תנאי
האוניברסיטה ,מר חיים גליק – כללו
תנאי העסקה חריגים במיוחד
העומדות בניגוד להחלטת הוועדה
לקביעת שכר בכירים ,בניגוד לדו"ח
זוסמן )העלאות שכר למפרע ,הטבות

במידה שעלולה להשפיע על
ההחלטה בדבר היקף הפירות
שיינתן לכלל הקרנות – הרי שעל
הנהלת האוניברסיטה למצוא
מקור אחר למימון התחייבות
האוניברסיטה לריבית קבועה
לאותן קרנות שלא על חשבון יתר
הקרנות.
מדיניות ות"ת בנושא השקעות
המוסדות
של
פיננסיות
המתוקצבים להשכלה גבוהה
אושרה ביום  15/6/2011ולאחר
מכן הופצה למוסדות .הות"ת
תקפיד כי המוסדות יפעלו
בהתאם לעקרונותיה שהותוו
בעניין זה.

פעולות שבוצעו:
U

דו"ח מבקר טיוטתעם קבלת
המדינה בעניין ההתנהלות של
אוניברסיטת בר אילן ,החליטה
הוועדה לפיקוח ואכיפה של ות"ת
ומל"ג ביום  ,22/5/2012שאם
ממצאי טיוטת הדו"ח יהיו
תואמים לממצאי הדו"ח הסופי
שיפורסם ,תצא פניה מטעם
הוועדה ליו"ר חבר הנאמנים,
ליו"ר ועד המנהל וליו"ר ועדת
הביקורת של אוניברסיטת בר-
אילן בדרישה לקבל מהם פירוט
בדבר הפעולות שבכוונתם לבצע
בהמשך לממצאי דו"ח המבקר,
תוך  14יום.
לאחר פרסום הדו"ח הסופי,
הוברר כי הממצאים שהופיעו
בטיוטת הדו"ח תאמו את
הממצאים בדו"ח שפורסם ועל כן
ביום  16/12/2012יצא המכתב,
כאמור לעיל ,מיו"ר הוועדה
לפיקוח ואכיפה ,ד"ר שמשון
U

U
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עתידיות לפרוייקט ה ,ERP -זכות
להקצבה שנתית המקבילה לקרן
לקשרי מדע בין-לאומיים ,קביעת
סעיף בהסכם ההעסקה העוקף את
מנגנוני הפיקוח של הממונה על השכר
הקובע כי למרות כל סיכום שיושג
בעתיד בין האוצר לאוניברסיטאות,
שכרו של המנכ"ל ייוותר על כנו(.
 .3התנהלות מנכ"ל האוניברסיטה ,מר
חיים גליק  -העלים מידע בדבר
הטבות שכר שקיבל זה מדיווח
שהעביר לממונה על השכר ,וקיבל
כפילות במימון אחזקת הרכב.
הערה :המנכ"ל סיים תפקידו ביום
.13/1/2013
 .4כוח אדם:
עד היום לא נקבע
.4.1
לאוניברסיטת בר-אילן תקן,
הכולל את המבנה הארגוני שלה,
תיאור משרות ,הגדרות תפקיד,
כפיפויות ,מתח דרגות ותנאים
נלווים קבועים וברורים.
אין הליך מכרזי לקבלת
.4.2
המינהליים
העובדים
לאוניברסיטה )"ועדת הקבלה"
משמשת רק חותמת גומי למימוש
בחירתו של הממונה(.
נפוטיזם  -כל עובד חמישי
.4.3
לפחות הוא קרוב משפחה של
עובד אחר.
חוסר אחידות והיעדר
.4.4
ברורים
קריטריונים
ואובייקטיביים בנושאי שכר
והטבות לעובדים באוניברסיטה,
וכן היעדר נהלים המסדירים את
ההטבות לעובדים.
מעסיקה
האוניברסיטה
.4.5
נותני שירותים בהעסקה שיש בה
סממנים של יחסי עובד  -מעביד.
אנוש
משאבי
 .4.6מחלקת
באוניברסיטה אינה מנהלת חלק
ניכר ממקבלי השכר באוניברסיטה

שושני .בנוסף ,ביום 20/1/2013
פנתה המנכ"לית ,ד"ר אביטל
שטיין ,ליו"ר ועדת הביקורת
וליו"ר הוועד המנהל של
אוניברסיטת בר-אילן .בהמשך
לפניות אלה דווח על ידי
האוניברסיטה כי היא פעלה
כדלקמן:
 .1בתאריכים  20/12/2012ו-
 1/1/2013דנה ועדת הביקורת
של האוניברסיטה בממצאי
הדו"ח והתוותה יעדים
לביצוע .ועדת הביקורת
תסתייע במבקר הפנים
לריכוז הטיפול בממצאי
הדו"ח.
 .2בתאריך  8/1/2013דנה ועדת
הקבע של האוניברסיטה
)הוועד המנהל של המוסד(
בממצאי הדו"ח .ובתאריך זה
הוקמה ועדה ציבורית שתדון
בממצאי הדו"ח ובדרכים
למניעת הישנות התנהלות
דומה בעתיד .חברי הוועדה
הציבורית הם נציגי ציבור
מוועדת הביקורת ,מוועדת
הקבע ומחבר הנאמנים של
האוניברסיטה; היו"ר – ד"ר
יהושע רוזנצוויג; מרכז –
היועמ"ש .מסקנות הוועדה
הציבורית יוגשו לוועדת
הקבע.
 .3הוקמה ועדת איתור למנכ"ל
חדש )בתחילה מכרז פנימי
ואם לא יימצא מועמד יהיה
מכרז חיצוני(.
 .4הוקמה ועדת איתור לנשיא
חדש.
ביום  12/2/2013הוועדה לפיקוח
ואכיפה דנה ושמעה סקירה על
דיווחה
עליהם
הצעדים
האוניברסיטה והחליטה כי יו"ר
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ואינה מפקחת עליהם.
 .5תגליות:
 .5.1האוניברסיטה לא מגינה כיאות על
זכויות קניינה הרוחני – קיימים
כללים מוסדרים למניעת זליגה
של טכנולוגיות מהאוניברסיטה
קיימים אך הם אינם מיושמים.
פעולות לביצוע:
 .5.2שיוך פירות לקרנות צמיתות -
מפורט לעיל בסעיף ליקוי מספר  .3נוכח האמור מוצע לפעול
 .6ביקורת כללית – בנוסף לאמור לעיל,
כדלקמן:
 .1בהמשך לאמור ,ולאור
הביקורת העלתה כי האוניברסיטה
פועלת תוך התעלמות מהוראות בעלי
תפקידן ואחריותן של
תפקידים המהווים את גורמי הפיקוח
מל"ג וות"ת ,מוצע כי
על התנהלותה )ועדת ביקורת ,יועץ
הוועדה לפיקוח ואכיפה
משפטי ,ועדה לקביעת שכר בכירים,
תמשיך לעקוב אחר
הממונה על השכר( .הלכה למעשה,
תיקון הליקויים של
האוניברסיטה התנהלה לפי רצונם של
האוניברסיטה ולדווח
נשיא האוניברסיטה והמנכ"ל.
על כך למל"ג וות"ת;
הוועדה הציבורית יוזמן לדווח
בפני הוועדה לפיקוח ואכיפה על
פעולות הוועדה הציבורית לפני
ישיבת חבר הנאמנים של
שאמורה
האוניברסיטה,
להתקיים בחודש מאי .2013

U

הוועדה לפיקוח ואכיפה
תוכל לשקול נקיטת
צעדים נוספים כלפי
האוניברסיטה ,לרבות
להמשך
בהתייחס
נושאי
העסקת
התפקידים המבוקרים
המבקר
בדו"ח
ככל
באוניברסיטה,
שתיווכח כי זו לא טיפלה
באופן מספק בתיקון
הליקויים.
 .2הואיל והרכב הוועדה
)שהקימה
הציבורית
האוניברסיטה על מנת
לדון בממצאי הדו"ח
ובדרכים למניעת הישנות
התנהלות דומה בעתיד(
נציגים
רק
כולל
מהמוסדות המבוקרים
של האוניברסיטה בדו"ח
להמליץ
המבקר,
לאוניברסיטת בר אילן
להוסיף לוועדה לפחות
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ציבור
אנשי
שני
שאינם
חיצוניים
לפעילות
קשורים
או
האוניברסיטה
למוסדותיה המנהלים.
 .3כדי להבטיח מניעת
הישנות מקרים דומים
בעתיד ,יובאו הערות
המבקר בעניין התנהלות
האוניברסיטה בנושא זה
גם בפני "הוועדה לבחינת
המשילות
נושא
להשכלה
במוסדות
גבוהה".
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