האגף האקדמי ,מזכירות מל"ג

החלטות ודיווחים מישיבת המועצה להשכלה גבוהה השלוש-עשרה מס' (15 )594
שהתקיימה בירושלים ביום ט' באייר תשע"ח ()24.4.2018
 385/13החלטה :מעקב אחר יישום המלצות הוועדה הבינלאומית בתחום כימיה  -אוניברסיטת בן-גוריון
בישיבתה ביום י"ט באדר תשע"ח ( )6.3.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
להבטחת איכות ,והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לפרופ' דוד מילשטיין על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן
.1
חוות דעתו.
המל"ג מאמצת את חוות דעתו של הסוקר כי המוסד לא נתן מענה מספק לנקודות העיקריות
.2
שהועלו בדו"ח ועדת ההערכה.
על מנת לשפר את איכותה האקדמית של תוכנית הלימודים ,על המוסד להמשיך וליישם את
.3
כל ההמלצות שטרם יושמו ומופיעות בדו"ח הסוקר (מצ"ב כנספח להחלטה זו).
המל"ג מפנה את תשומת ליבם של הנשיאה ,המנכ"ל ומבקר האוניברסיטה לצורך בשיפוץ
.4
המעבדות הקיימות או בניית מעבדות חדשות ,בכדי לשפר את תנאי הלימוד וכן לעמוד
בדרישות הבטיחות( .המל"ג רשמה בפניה כי מנכ"ל האוניברסיטה הודיע על תיקון ליקויי
הבטיחות )
במידה והמוסד לא יינתן מענה הולם כנדרש עד  30.6.2018תנקוט המל"ג בצעדים חריפים מול
.5
המוסד.
462/13

החלטה :הארכה "טכנית" של ההכרה במכללה האקדמית לישראל ברמת גן
בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ח ( ,)24.4.2018החליטה המועצה להשכלה גבוהה להאריך באופן
"טכני" את ההכרה הזמנית של המכללה האקדמית לישראל ברמת גן עד לחודש נובמבר ,2018
זאת לאור העובדה שתהליך הבדיקה טרם הסתיים.
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החלטה :תוצאות הקול הקורא להקמת מסגרת אקדמית בישוב ערבי
בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ח ( )24.4.2018החליטה המועצה להשכלה גבוהה כלהלן:
רקע:
בישיבת ות"ת מיום  5.11.2014ובישיבת מל"ג מיום  18.11.2014החליטו חברי ות"ת ומל"ג כי
קיימת הצדקה לפתוח מסגרת אקדמית כללית בישוב ערבי בצפון שתתוקצב על ידי ות"ת .לאור
החלטות אלו פרסמו ות"ת/מל"ג קול קורא המזמין את המוסדות להשכלה גבוהה המוכרים ע"י
מל"ג והמתוקצבים ע"י המדינה להגיש הצעות להפעיל מסגרת אקדמית בישוב ערבי בצפון.
לצורך בחינת ההצעות שהוגשו בתגובה לקול הקורא ולשם גיבוש המלצות בנושא ,הוקמה ועדת
שיפוט שחברים בה  5חברי מל"ג/ות"ת ומנכ"ל מל"ג/ות"ת .הוועדה הגישה דו"ח על עבודתה,
ממצאיה ומסקנותיה ,וזאת לאחר עבודה מקיפה שביצעה ואשר כללה ,בין היתר ,עיון בחומרים
רבים שהוגשו מטעם המוסדות המתמודדים במסגרת הקול הקורא ,סיורים בקמפוסים המיועדים,
ראיונות עם מנהלי ובכירי המוסדות (דהיום והמיועדים) ,מצגות והבהרות מטעם המוסדות
בתגובה לבקשת הוועדה ,חוות דעת מקצועיות ,פניות ציבור וכן ראיונות עם אנשי אקדמיה בכירים
מהחברה הערבית .בתום עבודת ועדת השיפוט המליצה הועדה על מכללת סכנין להכשרת עובדי
הוראה כמוסד הזוכה בקול הקורא כאשר היישום בפועל והפעלה של המסגרת האקדמית ע"י סכנין
הותנתה בעמידה בתנאים מצטברים.
בישיבת ות"ת מיום ה 27.9.2017-הציגה יו"ר ועדת השיפוט את מהלך עבודת הוועדה והמלצותיה
בדבר ההצעות שהוגשו לקול הקורא .ביום  1.10.2017התקיימה ישיבת ות"ת נוספת ,שלא מן
המניין ,וביום  22.11.2017התקיימה ישיבה נוספת .המלצת ות"ת ,בתום הדיונים האמורים ,היא
כי אף אחד מהמוסדות שנבחנו אינו מתאים להפעלת מסגרת אקדמית בישוב ערבי בצפון הארץ.
ביסוד המלצת ות"ת עמדה התפיסה לפיה היציאה בקול הקורא נועדה מלכתחילה כדי לאפשר
ת.ד ,4037 .ירושלים  ,91040טלP.O.B 4037, Jerusalem 91040, ISRAEL. Fax: +972-(0)2-5094403, Tel: +972-(0)2-5094402 .
www.che.org.il | email: academi@che.org.il
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הקמת מסגרת אקדמית מובילה ,שתוכל להתקיים ללא צורך בעמידה בתנאים כלשהם ,ובוודאי
שלא בתנאים מהותיים כמו אלה המפורטים בהמלצת ועדת השיפוט .ביחס למכללת סכנין ,אשר
הומלצה על-ידי ועדת השיפוט כהצעה הזוכה ,בכפוף לעמידתה בתנאים אשר פורטו בהמלצת
הועדה ,ציינה הות"ת בהמלצתה ,בין היתר ,כי מכללת סכנין קיבלה ניקוד לא מספק במיוחד בנוגע
למאפיינים האקדמיים.
דיון במל"ג בנוגע להמלצות הוועדה לשיפוט תוכנן להתקיים ביום  .28.11.2017ואולם ,ערב לפני
הישיבה ,הגיע לידי מזכירות המל"ג דו"ח "ביקורת משלימה" מפברואר  2017העוסק בהתנהלות
מכללת סכנין .הדו"ח ,שהוכן ע"י משרד רו"ח הפועל מטעם משרד החינוך ובהתאם להנחיותיו ,לא
היה מוכר לוועדת השיפוט ולצוות המקצועי עד אותו המועד והובא לידיעת חברי המל"ג בישיבה
ביום ה .28.11.2017-סוכם כי פורום יושבי ראש ועדות המשנה התחומיות (בראשותו של סיו"ר
המל"ג) יבחן את החומר החדש ויערוך בירורים נוספים בעקבותיו ,ככל שיידרשו.
בתום ישיבת המל"ג האמורה ,קיים פורום יושבי ראש ועדות המשנה התחומיות דיון בעיקרי
ממצאי הדו"ח ,אותם ניתן לסווג להיבטים הבאים :בעיות משילות ,קשרים משפחתיים ועסקיים
של בעלי תפקידים במכללת סכנין ,לרבות סוגיית הבעלות על הקרקע והמבנים; וליקויים
בהתנהלות המוסד בכל הנוגע לתשלומים ,התקשרויות והסכמים עם גופים חיצוניים.
בעוד שההיבט הראשון היה מוכר לוועדת השיפוט ,והוועדה אף גיבשה המלצותיה ביחס אליו,
ההיבט השני ,הנוגע לליקויים בהתנהלות המוסד בכל הנוגע לתשלומים ,התקשרויות והסכמים עם
גופים חיצוניים (אשר בחלקם מול קשרי משפחה וחשש לניגוד עניינים) ,לרבות התקשרויות בניגוד
לחוק חובת המכרזים תשנ"ב ,1992-לא היה מוכר לוועדת השיפוט ,והוועדה לא נתנה דעתה עליהם.
לאור האמור ,בישיבת המל"ג ביום ה 5.12.2017-עודכנו חברי מל"ג באמור לעיל וסוכם כי סיו"ר
המל"ג יפנה הן אל משרד החינוך והן אל רשות התאגידים לקבל את התייחסותם לנושא ולקבל
מידע על אשר התרחש מאז פרסום הדו"ח בפברואר  .2017כמו כן ,לאור פניות שנתקבלו מהמוסדות
המתמודדים לקבל את הכרעת מל"ג בנושא ,סיו"ר מל"ג עדכן את המוסדות המתמודדים היכן
עומד נושא ההחלטה על זוכה בקול הקורא .ביום ה 19.12.2017-נשלחו פניות למשרד החינוך ורשות
התאגידים בבקשה לקבל מידע והבהרות בנוגע לדו"ח הביקורת המשלימה על מכללת סכנין ,וכן
נשלחו מכתבים למוסדות המתמודדים בקול הקורא ,המעדכנים היכן עומד הליך ההכרעה בקול
הקורא.
א.

להלן עיקרי ההתייחסויות שהתקבלו מהגורמים השונים:
משרד החינוך עדכן כי הדו"ח הועבר לטיפולה של רשות התאגידים ,ובמקביל
)1
התקבלו במשרד החינוך מסמכים ממכללת סכנין המעידים על תיקון חלק
מהליקויים .המסמכים הועברו לבחינת משרד רו"ח אשר ערך את הביקורת.
מרשות התאגידים נמסר כי מתבצעת ביקורת עומק ,לקראת גיבוש טיוטה אשר
)2
תישלח לתגובת המוסד .לאחר קבלת ההתייחסות ,רשות התאגידים תגבש יחד
עם משרד החינוך את ההמלצה להמשך טיפול .עוד נמסר כי גיבוש הדו"ח הסופי
צפוי להימשך מספר חודשים .צוין ,כי הממצאים אשר עלו בדו"ח הביקורת מטעם
משרד החינוך מעלים ליקויים חמורים בהתנהלות העמותה .נכון למועד החלטה
זו ,טרם פורסם הדו"ח הסופי והוא צפוי להתפרסם בעוד מספר חודשים.

במקביל הוגשו לבג"ץ שתי עתירות כנגד שר החינוך והמועצה להשכלה גבוהה :אחת ע"י מכללת
אלקאסמי (בג"ץ  )9671/17והשניה ע"י עמותת באקה (בג"ץ  )9808/17אשר עיקרן בקשת העותרות
כי ינתן צו למתן החלטה בקול הקורא ללא דיחוי .במסגרת הדיון המאוחד שהתקיים בעתירות
אלה ,התחייבה המל"ג לקיים דיון בנושא בישיבתה הבאה שתיערך ביום .24.4.2018
לקראת ישיבת המל"ג ( )24.4.2018ניתנה למוסדות הזדמנות להגיש כל מסמך ולהעלות כל טענה
על מנת שאלה יובאו בפני חברי המל"ג בטרם קיום הישיבה .המוסדות שלחו מסמכים רבים
המפרטים את טיעוניהם וכל המסמכים הובאו בפני חברי המל"ג בטרם קיום הישיבה .כמו כן,
ולפנים משורת הדין ,נעתרה המל"ג לבקשת המוסדות והם הוזמנו לישיבת המל"ג ,לשם השלמת
טיעוניהם בפני חברי המל"ג.
|2
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בהמשך לאמור לעיל ,להחלטת ות"ת מיום  22.11.2017ולאור כלל המסמכים והמידע המפורטים
ולאחר ששמעה המל"ג את דיווח יו"ר ועדת השיפוט להפעלת מסגרת אקדמית מתוקצבת בישוב
ערבי בצפון ואת נציגי מכללת אלקאסמי ומכללת סכנין ,קיימה המועצה בישיבתה ביום
 24.4.2018דיון בנושא ,והחליטה כדלקמן:
באשר למכללת אלקאסמי – לאור מדיניותן של הות"ת והמל"ג לפיה יש להפעיל מסגרת
א.
אקדמית איכותית בישראל עבור האוכלוסייה הערבית בצפון הארץ ,ולאור המלצת ועדת
השיפוט והנמקותיה והחלטת ות"ת ,עמדת המל"ג היא כי מכללת אלקאסמי אינה
מתאימה להקים ולהפעיל מוסד להשכלה גבוהה כדרישת הקול הקורא ,מן הנימוקים
שלהלן:
 ההצעה אינה ממוקדת מבחינה תחומית ובעלת רלוונטיות נמוכה לשוק העבודה.
 דוחות איכות אקדמית ואקרדיטציה מצביעים על :השפעות חיצוניות של גורמים
דתיים על המוסד ,קיום מאפיינים של סגרגציה ,קיים קושי משמעותי בשליטה
בשפה העברית והאנגלית של הסטודנטים ,קשיים ברמה האקדמית בתוכניות
הקיימות (בסילבוסים ,בציונים ,במסלולי הלימוד ,מחסור בסגל ליבתי העוסק
במחקר).
 מיקום המכללה אינו קרוב לריכוזי אוכלוסיות ערביות במחוז הצפון.
 אין במכללה מגוון של סטודנטים מכלל האוכלוסייה ובפרט אין ייצוג של מגוון
קבוצות בחברה הערבית.
הצעתה של מכללת אלקאסמי זכתה לניקוד נמוך ביותר ( ,)52.52באופן שאינו עולה בקנה
ב.
אחד עם התכליות העומדות ביסוד הקול הקורא .יצוין כי ,בניגוד לטענת המכללה,
קריטריון הנגישות וקריטריון הפלורליזם עולים מהקול הקורא .עם זאת ,וגם ללא מתן
משקל לקריטריון הנגישות וקריטריון הפלורליזם ,הצעתה של מכללת אלקאסמי זכתה
לניקוד נמוך ,הן כשלעצמה ,באופן שאינו עולה בקנה אחד עם התכליות העומדות ביסוד
הקול הקורא ,והן ביחס להצעתה של מכללת סכנין.
באשר למכללת סכנין –
ג.
על מנת שתובא בפני המל"ג התשתית העובדתית המלאה ביחס למכללת סכנין בטרם
קיום דיון וקבלת החלטה סופית בעניינה ,מחליטה המל"ג לדחות את הדיון בנושא
מכללת סכנין עד לאחר קבלת הדו"ח הסופי מרשם התאגידים.
כן מבקשת המועצה לקבל מהצוות המקצועי במל"ג ניתוח עדכני של תמונת המצב
בחברה הערבית ומידת שילובה בהשכלה הגבוהה ,טרם הדיון וההחלטה.
 3.3אישור הארכת הסכם בין מל"ג/ות"ת למועצה הסינית למלגות
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החלטה :אישור הארכת הסכם בין מל"ג/ות"ת למועצה הסינית למלגות
בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ח ( )24.4.2018החליטה המועצה להשכלה גבוהה כלהלן:
במסגרת המהלכים של מל"ג/ות"ת לקידום בינלאומיות במערכת ההשכלה הגבוהה בכלל ,ושיתופי
פעולה אקדמיים עם סין והודו בפרט ,ובהמשך להחלטת ות"ת מיום  ,14.1.2015נחתם בינואר 2015
מזכר הבנות בין מל"ג/ות"ת והמועצה הסינית למלגות ( )Chinese Scholarship Councilלפיו העניק
ה CSC -מימון משלים (דמי מחיה חודשיים וכרטיס טיסה) למלגות אשר מעניקה ות"ת לסטודנטים
סינים אשר מגיעים לישראל ללימודי תואר שני וקורסי קיץ (עד  60מלגות בשנה) וקורסי קיץ (עד
 200מלגות בשנה) .כן סוכם כי הצדדים יעבדו על גיבוש הסכם רחב יותר במסגרת שלב ב' של
ההתקשרות .מזכר זה הוארך בשנה נוספת ,בתנאים הקיימים ,עד לחודש ינואר  .2018עותק המזכר
ונספח ההארכה מצ"ב כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו ומסומנים "א".
מאחר ונספח ההארכה הגיע לסיומו וטרם גובש הסכם רחב במסגרת שלב ב' של ההתקשרות,
ועל מנת להמשיך לקיים את השותפות עם ה CSC-ולמנף את המימון הישראלי ,החליטה המל"ג
כדלקמן:
המזכר יוארך לשנה נוספת ,עד לחודש אפריל  2019על בסיס התנאים הקיימים
.1
ובאותה מתכונת וזאת בשינויים הבאים:
גובה ההשתתפות של ות"ת בקורסי קיץ יעמוד על  ₪ 2,500-10,000לסטודנט,
א.
בהתאם למתווה התוכנית שאושר בישיבת ות"ת ב.12.08.2015-
לא יוענקו מלגות לתואר שני ,בהתאם להחלטת ות"ת מיום 18.01.2017
ב.
שלפיה תשע"ח הינה השנה האחרונה של מימון ות"ת למלגות אלו.
יש להמשיך את העבודה לגיבוש הסכם רחב יותר במסגרת שלב ב'.
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 .2עותק הנספח המאריך את המזכר בשינויים הנ"ל מצ"ב ומהווה חלק בלתי נפרד מהחלטה
זו.
לאור הדחיפות של הנושא ולוחות הזמנים הנדרשים ליישום הארכת המזכר מול ה-
.3
 ,CSCהנושא יידון בישיבת מל"ג ב ,24.04.2018-לפני ישיבת ות"ת ב.25.04.2018-
אישור הארכת המזכר יהיה בכפוף לאישור ות"ת
 465/13החלטה :הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים ,עד אפריל  ,2021לסמינר הקיבוצים ,המכללה
לחינוך ,לטכנולוגיה ולאמנויות להעניק תואר שני ( )M.Ed.עם תזה בחינוך סביבתי
בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ח ( )24.4.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ואמנויות ,והחליטה כלהלן:
להודות לסוקרי התוכנית ,פרופ' תמר קיסר ופרופ' אלון אנגרט ,על עבודתם ועל חוות הדעת
.1
שהגישו.
להסמיך את סמינר הקיבוצים ,המכללה לחינוך ,לטכנולוגיה ולאמנויות לתקופה של שלוש
.2
שנים ,עד אפריל  ,2021להעניק תואר שני ( )M.Ed.עם תזה בחינוך סביבתי.
עד לשלב ההסמכה ,על המכללה לפעול בהתאם לחוות דעתה של פרופ' תמר קיסר מיום
.3
 ,18.12.2017כלהלן:
להתאים את הקורס בשיטות מחקר כמותיות לקורס ברמת תואר שני.
א.
לפעול לקידומה של תוכנית לקידום של חברים בסגל התוכנית ,כדי שיוכלו לשמש
ב.
כעתודה להובלתה בעתיד.
להקפיד על התאמתם של נושאי עבודות התזה לרציונל התוכנית ועל תרומתם
ג.
לתוכניות חינוכיות (פורמליות ולא-פורמליות) שבהן מעורבים המורים בעבודתם
השוטפת.
לקראת תחילת שנה"ל תשע"ט תעביר המכללה דו"ח התפתחות של התוכנית ודוגמאות
.4
לעבודות תזה.
 .5הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  22.7.2014בנושא "הגבלת מספר
ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".
 466/13החלטה :הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים ,עד אפריל  ,2021לסמינר הקיבוצים ,המכללה
לחינוך ,לטכנולוגיה ולאמנויות להעניק תואר שני ( )M.Ed.עם תזה בחינוך מתמטי
בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ח ( )24.4.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ואמנויות ,והחליטה כלהלן:
להודות לסוקרי התוכנית ,פרופ' שלמה וינר ופרופ' דוד בן חיים ,על עבודתם ועל חוות הדעת
.1
שהגישו.
להסמיך את סמינר הקיבוצים ,המכללה לחינוך ,לטכנולוגיה ולאמנויות לתקופה של שלוש
.2
שנים ,עד אפריל  ,2021להעניק תואר שני ( )M.Ed.עם תזה בחינוך מתמטי.
לקראת תחילת שנה"ל תשע"ט תעביר המכללה דו"ח התפתחות של התוכנית ודוגמאות
.3
לעבודות תזה.
הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  22.7.2014בנושא "הגבלת
.4
מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".
 467/13החלטה :אישור פרסום והרשמה לסמינר הקיבוצים ,המכללה לחינוך ,לטכנולוגיה ולאמנויות לפתוח
תוכנית לימודים לתואר שני ללא תזה ( )M.Teachמוסמך בהוראת המתמטיקה במסלול העל יסודי
בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ח ( )24.4.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ואמנויות ,והחליטה כלהלן:
להודות לוועדה בראשותו של פרופ' מרדכי מירון על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
.1
להעניק לסמינר הקיבוצים המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות ,אישור פרסום והרשמה
.2
לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני ללא תזה (" )M.Teachמוסמך בהוראת המתמטיקה"
במסלול העל יסודי.
על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכניות לימודים אלו (בין אם תפוצתו
.3
תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התארים מותנית באישור המועצה
להשכלה גבוהה".
לחייב את סמינר הקיבוצים המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות (כנהוג במועצה להשכלה
.4
גבוהה) להחתים כל מועמד שיירשם ללימודים על הצהרה ,לפיה ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה
אינה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר שני "מוסמך בהוראת המתמטיקה" למסלול העל יסודי
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וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך המכללה להעניק את התואר האקדמי מוסמך
בהוראת המתמטיקה במסלול העל יסודי .במקרה זה תוצע על ידי המכללה לסטודנטים
הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" פנימית במסגרת אחת התוכניות המתקיימות במכללה.
לקראת שלב ההסמכה להעניק את התואר בתוכנית ,תיבדק התוכנית הלכה למעשה ,לרבות
הקמת מערך התנסות נפרד לתלמידי התואר השני.
בהתאם להחלטת המל"ג מיום  16.9.2014בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים",
תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים (דהיינו ,לשנה"ל תשע"ט וזו שלאחריה).
אם לא יפתח המוסד את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם
להחלטת המל"ג האמורה.

 468/13החלטה :אישור פרסום והרשמה לקריה האקדמית אונו לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון ()B.A.
בלימודים רב-תחומיים במתכונת חד-חוגית
בהמשך להחלטת מל"ג מיום  27.9.2016אשר התנתה את פתיחת התוכנית שבנדון בעמידה מלאה בדגם
לתואר ראשון כללי /רב-תחומי ,הגיש המוסד בזמנו תוכנית לימודים מתוקנת בהתאם לדגם .המועצה
להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ח ( )24.4.2018בהמלצת ועדת המשנה התחומית
לחברה ,ניהול ,עסקים ,רב תחומי ,משפטים מיום  14.2.2017והיא החליטה כלהלן:
לחזור ולהודות לוועדת הבדיקה בראשות פרופ' יורם שחר על עבודתה.
.1
להעניק לקריה האקדמית אונו אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים לתואר
.2
ראשון ( )B.A.בלימודים רב-תחומיים.
לחייב את המוסד (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה ,לפיה :א.
.3
ידוע לתלמיד(ה) כי הקריה האקדמית אונו אינה מוסמך להעניק בשלב זה תואר ראשון ()B.A.
בלימודים רב -תחומיים וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא תוסמך המכללה להעניק
תואר זה .במקרה זה תוצע על ידי הקריה האקדמית אונו לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת
בטחון" פנימית במסגרת תוכניות הלימודים במדעי החברה ,מנע"ס ומדעי הרוח בהן למוסד
קיימת הסמכה להעניק תואר אקדמי.
על המכללה 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".
לקראת תום השנה הראשונה לפעילות ,תיבדק התוכנית לקראת שלב ההסמכה.
.5
אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום  16.09.2014בנושא "תוקף
.6
אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".
 469/13החלטה :בקשת הקריה האקדמית אונו להסב את תוכנית הלימודים לתואר ראשון ( )B.A.בחינוך
וחברה לשפה הערבית בקמפוס הקריה בירושלים
בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ח ( )24.4.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ואמנויות ,והחליטה כלהלן:
בהתאם לנוהל אישור פתיחה וקיום תוכנית לימודים חדשה בשפה זרה (החלטת מועצה
.1
מישיבתה מיום  ,)10.9.2013ולאור הבדלים בין התוכנית בעברית לתוכנית המבוקשת כעת
בערבית (הן במספר קורסים והן בסגל ההוראה) ,למנות סוקר טרם אישור התוכנית.
לאשר את ד"ר עלי וותד כסוקר לבדיקת התוכנית.
.2
הסוקר יוודא כי ההבדלים אינם פוגעים ברמתה האקדמית של התוכנית .כמו כן ,הסוקר יבחן
.3
את כל ההיבטים האקדמיים הנדרשים ,בין היתר ,התאמת הסגל המיועד ללמד את הקורסים
בשפה הערבית.
 470/13החלטה :תוכנית הלימודים לתואר שני ( )M.A.בחקר פולקלור ותרבות עממית (עם וללא תזה) של
האוניברסיטה העברית בירושלים
בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ח ( )24.4.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ואמנויות ,והחליטה כלהלן:
לאשר לאוניברסיטה העברית לרשום מחזורים חדשים של סטודנטים לתוכנית הלימודים
.1
לתואר שני ( )M.A.בחקר פולקלור ותרבות עממית (עם וללא תזה) ולהסמיכה להעניק את
התואר.
להתנות את ההחלטה בקבלת חוות דעת חיובית של אגף התקציבים בות"ת ,לפיה אין מניעה
.2
לקלוט מחזורי לימוד חדשים לתוכנית.
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 471/13החלטה :הסמכה זמנית (ראשונה) לשנתיים ,עד אפריל  ,2020להעניק תואר שני ( )M.A.ללא תזה
בייעוץ ופיתוח ארגוני למרכז האקדמי פרס
בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ח ( )24.4.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
התחומית לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה ,והחליטה
כלהלן:
להודות לסוקרים פרופ' שאול פוקס ופרופ' יאיר עמיחי-המבורגר על עבודתם ועל חוות הדעת
.1
שהגישו.
להסמיך את המרכז האקדמי פרס לתקופה של שנתיים ,עד אפריל  ,2020להעניק תואר שני ללא
.2
תזה ( )M.A.בייעוץ ופיתוח ארגוני.
מתן ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  22.7.2014בנושא "הגבלת מספר
.3
ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".
 472/13החלטה :הסמכה זמנית (שניה) לשנתיים ,עד אפריל  ,2020להעניק תואר ראשון ( )B.A.בתקשורת
במתכונת דו-חוגית לאוניברסיטת בר-אילן
בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ח ( )24.4.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
התחומית לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה ,והחליטה
כלהלן:
להודות לסוקרים על עבודתם.
.1
להאריך את ההסמכה הזמנית לתקופה של שנתיים (עד אפריל  )2020לאוניברסיטת בר אילן
.2
להעניק תואר ראשון ) (B.A.בתקשורת במתכונת דו-חוגית .במהלך תקופה זו וכתנאי למתן
ההסמכה ,המוסד נדרש לעבות את סגל ההוראה במרצים מתחום התקשורת ,כמפורט בחוות
דעת הסוקרים.
הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  22.7.2014בנושא "הגבלת
.3
מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה
 473/13החלטה  :אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית נתניה לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון
( )B.A.במינהל מערכות בריאות
בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ח ( )24.4.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
התחומית לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה ,והחליטה
כלהלן:
להודות לסוקרים על חוות הדעת שהגישו.
.1
לאמץ את המלצות הסוקרים ולאשר למכללה האקדמית נתניה לפרסם את דבר פתיחתה של
.2
תוכנית הלימודים לקראת תואר ראשון ( )B.A.במינהל מערכות בריאות ,ולרשום אליה
תלמידים.
לחייב א ת המכללה האקדמית נתניה (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה)
.3
על הצהרה ,לפיה :א .ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה עדיין איננה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר
ראשון ( )B.A.במינהל מערכות בריאות ,וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך
המכללה להעניק תואר ראשון ( )B.A.במינהל מערכות בריאות .ב .אם המכללה לא תוסמך
בסופו של דבר להעניק את התואר הראשון ( )B.A.במינהל מערכות בריאות היא מתחייבת
לקלוט את הסטודנטים במסגרת התוכניות הרלוונטיות לתואר ראשון בעבורן מוסמכת
המכללה להעניק את התואר.
תוכנית הלימודים הנדונה תיבחן פעם נוספת עם תום השנה הראשונה להפעלתה.
.4
אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום  16.09.2014בנושא "תוקף
.5
אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".
 474/13החלטה :אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת האוניברסיטה העברית בירושלים לפתוח תוכנית
לימודים לתואר ראשון ( )B.A.בתוכנית בין-לאומית לתואר ראשון בלימודי ישראל רב -תחומיים
בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ח ( )24.4.2018דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בדבר אישור
מינוי סוקרים לבדיקת בקשת האוניברסיטה העברית בירושלים לפתוח לימודים לתואר ראשון ()B.A
בתוכנית בין-לאומית לתואר ראשון בלימודי ישראל רב תחומיים והיא החליטה לאשר את הסוקרים
הבאים:
 ד"ר אריה קרמפף  -בית הספר לממשל וחברה ,המכללה האקדמית תל אביב יפו
 פרופ' דבורה שמואלי  -החוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה ,אוניברסיטת חיפה
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 475/13החלטה  :אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת המרכז האקדמי למשפט ועסקים להסמכה להעניק
תואר שני ( )M.A.ללא תזה בלימודי שוק ההון ובנקאות
בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ח ( )24.4.2018דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בדבר אישור
מינוי סוקרים לבדיקת הסמכת המרכז האקדמי למשפט ועסקים להעניק תואר שני ( )M.A.ללא תזה
בלימודי שוק ההון ובנקאות והיא החליטה לאשר את הסוקרים הבאים:
 ד"ר אייל להב  -ראש המחלקה למימון ושוק ההון ,המסלול האקדמי המכללה למינהל
 ד"ר כורש גליל  -המחלקה לכלכלה ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב
 476/13החלטה  :אישור מינוי סוקר לבדיקת בקשת הקריה האקדמית אונו להסמכה להעניק תואר שני
( )LL.M.ללא תזה במשפטים
בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ח ( )24.4.2018דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בדבר אישור
מינוי סוקר לבדיקת בקשת הקריה האקדמית אונו להסמכה להעניק תואר שני ( )LL.M.ללא תזה
במשפטים והיא החליטה לאשר את הסוקר הבא:
 פרופ' ידידיה שטרן  -הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת בר אילן
 477/13החלטה  :אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת הקריה האקדמית אונו לקיים מסלול עם תזה בתוכנית
הלימודים לתואר שני ( )M.B.A.במינהל עסקים
בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ח ( )24.4.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
התחומית לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה והחליטה
לאשר את הרכב הוועדה לבדיקת בקשת הקריה אקדמית אונו לקיים מסלול עם תזה בתוכנית
הלימודים לתואר שני ( )M.B.A.במינהל עסקים כלהלן:
 פרופ' אתי אינהורן  -הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב ,יו"ר
 פרופ' שי צפריר  -החוג למינהל עסקים באוניברסיטת חיפה
 ד"ר קרן בר-חווה  -ביה"ס למינהל עסקים באוניברסיטה העברית
 478/13החלטה :אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית אחוה לפתוח תוכנית לימודים לתואר
שני ( )M.A.עם תזה בפסיכולוגיה קלינית רגישת תרבות
בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ח ( )24.4.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
התחומית לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה ,והחליטה
כלהלן:
לאשר את הרכב הוועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית אחווה לפתוח תוכנית לימודים
.1
לתואר שני ( )M.A.עם תזה בפסיכולוגיה קלינית רגישת תרבות ,כלהלן:
 פרופ' נורית ירמיה  -המחלקה לפסיכולוגיה ,האוניברסיטה העברית ,יו"ר
 פרופ' גארי דיימונד  -ראש המחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב
 פרופ' דני קורן  -ראש המגמה הקלינית מדעית טווח החיים ,אוניברסיטת חיפה.
 .2המועצה להשכלה גבוהה מבקשת מהוועדה המקצועית להתייחס באופן פרטני לנושאים הבאים:
א .שאלת קיומו של מסלול עם תזה בלבד.
ב .פרופיל הסטודנטים אשר צפויים ללמוד בתוכנית.
שם התואר כפי שייכתב על גבי התעודה אשר תוענק לסטודנטים.
ג.
 479/13החלטה :פעילות הקריה האקדמית אונו בקמפוס בחיפה  -חוות דעת אקדמיות של סוקרים
בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ח ( )24.4.2018דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה מיום
 20.3.2018ובחוות דעת הסוקרים אשר בחנו את תוכניות הלימודים לתואר ראשון במשפטים ובמינהל
עסקים המתקיימות בקמפוס הקריה האקדמית אונו בחיפה ,וכן את התוכניות לתואר ראשון בחינוך
וחברה ולתואר שני במינהל עסקים שהמוסד מבקש לפתוח בהתאם למתווה הפעילות בחיפה מיום
 ,4.10.2017והחליטה כלהלן:
לאפשר לקריה האקדמית אונו לפתוח מחזורי לימוד חדשים בקמפוס הקריה האקדמית אונו
.1
בחיפה לתוכניות הלימודים הבאות:
 תואר ראשון ) (LL.B.במשפטים
 תואר ראשון ) (B.A.במינהל עסקים
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 תואר ראשון ) (B.A.בחינוך וחברה
 תואר שני ) (M.B.Aבמינהל עסקים
הזהות האקדמית של תוכניות הלימודים המפורטות תיבדק על ידי צוות המעקב לקמפוס
הקריה האקדמית אונו בחיפה שיוקם על ידי המל"ג וזאת לקראת פתיחת כל שנת לימודים.
בהתאם לאמור במתווה מיום  ,4.10.2017המועצה להשכלה גבוהה מבקשת לקבל את חוות
הדעת של ות"ת בעניין שאלת הצורך הלאומי של קיום תוכניות הלימודים לתואר ראשון )(B.A.
בחינוך וחברה ותואר שני ) (M.B.A.במינהל עסקים בקמפוס הקריה האקדמית אונו בחיפה.
בנוסף ,ובהתאם לאמור במתווה מיום  ,4.10.2017מבקשת המועצה להשכלה גבוהה לקבל
בהקדם האפשרי את חוות הדעת של ות"ת בעניין שאלת הצורך הלאומי של קיום תוכניות
הלימודים לתואר ראשון ) (B.A.בפרסום ותקשורת שיווקית ותואר שני ) (M. A.בלימודי יהדות
בקמפוס הקריה האקדמית אונו בחיפה .בהתאם למתווה ,רישום סטודנטים לשתי התוכניות
הנ"ל מותנה בקבלת אישור המל"ג.
המועצה להשכלה גבוהה רושמת בפניה את דיווחו של המוסד בעניין ניהול הקמפוס בחיפה ,וכן
הקמת מבנה קבוע לקמפוס בחיפה ,ומבקשת לקבל עד סוף שנה"ל הנוכחית (תשע"ח) דיווח
מפורט על אודות הקמפוס (כגון :מיקום מדויק ,מס' כיתות ,מס' סטודנטים שיכולים ללמוד
בקמפוס ,נגישות ,חדרי סגל ,תשתיות טכנולוגיות ,ספריה ועוד) .

 480/13החלטה :אישור לאוניברסיטת חיפה לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון ( )B.A.בלימודים רב-
תחומיים ושירותי אנוש במסגרת תוכניות לימודים במבח"ר
בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ח ( )24.4.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
התחומית לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה ,והחליטה
כלהלן:
לאשר לאוניברסיטת חיפה לקיים תוכנית לתואר ראשון ( )B.A.בלימודים רב-תחומיים ושירותי
.1
אנוש במסגרת תוכניות לימודים במבח"ר במכללת בני ברק החרדית.
בהתאם למתווה אישור נוהל בדיקת תוכניות אקדמיות להוראה במסגרות החרדיות ,החלטת
.2
מועצה מיום  ,10.12.2013עם סיום מחזור הלימודים הראשון במסגרת החרדית ,ימונה סוקר
חיצוני לבדיקה השוואתית של רמת הלימודים במסגרת החרדית ובמוסד האם ,לרבות השיגי
הסטודנטים ורמת הבחינות והמטלות.
 481/13החלטה :אישור לאוניברסיטה העברית בירושלים לשנות את שם התוכנית לתואר ראשון ()B.A.
ב"גיאוגרפיה" ל"גיאוגרפיה ,סביבה וגיאואינפורמטיקה"
בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ח ( )24.4.2018דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנידון
והיא החליטה לאשר את בקשת האוניברסיטה העברית ולשנות את שם תוכנית הלימודים לתואר ראשון
בגיאוגרפיה ל"גיאוגרפיה ,סביבה וגיאואינפורמטיקה".
 482/13החלטה :אישור פרסום והרשמה לקריה האקדמית אונו לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני ()M.A.
ללא תזה בניהול החולה Case Manager -
בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ח ( )24.4.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי ,חקלאות ,והחליטה כלהלן:
להודות לוועדה המקצועית על הדו"ח שהגישה ועל עבודתם עד כה.
.1
לאשר לקריה האקדמית אונו לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני ללא תזה ( )M.A.בניהול
.2
החולה  Case- Managerולרשום אליה תלמידים.
עד לשלב ההסמכה ,על המוסד להציג עמידתו בהמלצות הוועדה המקצועית כפי שפורטו בדו"ח
.3
שהוגש.
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".
על המוסד להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי המוסד אינו מוסמך
.5
להעניק בשלב זה תואר שני ללא תזה ( )M.A.בניהול החולה  Case Manager -וכי קיימת
אפשרות שבסופו של דבר שלא יוסמך המוסד להעניק את התואר .במקרה זה תוצע על ידי
המוסד לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" פנימית במסגרת התואר השני במינהל
עסקים בהתמחות בניהול פארמה ומערכות בריאות בהתאם להתחייבות המוסד.
בהתאם להחלטת המל"ג מיום  16.9.2014בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים",
.6
תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים (דהיינו ,לשנה"ל תשע"ח וזו שלאחריה).
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אם לא יפתח המוסד את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם
להחלטת המל"ג האמורה.
 483/13החלטה :אישור פרסום והרשמה לקריה האקדמית אונו לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון ()B.Sc.
במדעי המחשב
בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ח ( )24.4.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי ,חקלאות ,והחליטה כלהלן:
להודות לסוקרים פרופ' שלמה מורן ופרופ' עופר אריאלי על חוות הדעת שהגישו ועל עבודתם
.1
עד כה.
לאשר לקריה האקדמית אונו לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון ( )B.Sc.במדעי המחשב
.2
ולרשום אליה תלמידים.
בתום שנת ההפעלה הראשונה ,על המוסד להציג עמידתו בהמלצות הסוקרים כפי שפורטו
.3
בחוות הדעת המקצועיות לרבות התייחסות לגבי איכות ההוראה.
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".
על המוסד להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי המוסד אינו מוסמך
.5
להעניק בשלב זה תואר ראשון ( )B.Sc.במדעי המחשב וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא
יוסמך המוסד להעניק את התואר .במקרה זה תוצע על ידי המוסד לסטודנטים הלומדים
בתוכנית "רשת בטחון" פנימית במסגרת תוכנית הלימודים במינהל עסקים במסלול מערכות
מידע בהתאם להתחייבות המוסד.
לאור העובדה כי תחום זה הוא תחום ידע חדש בקריה יש להקים ועדה מקצועית אשר תבדוק
.6
את תוכנית הלימודים על כל היבטיה הלכה למעשה לקראת שלב ההסמכה.
בהתאם להחלטת המל"ג מיום  16.9.2014בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים",
.7
תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים (דהיינו ,לשנה"ל תשע"ט וזו שלאחריה).
אם לא יפתח המוסד את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם
להחלטת המל"ג האמורה.
 484/13החלטה  :אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית צפת לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני
( )M.S.N.ללא תזה בסיעוד
בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ח ( )24.4.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי ,חקלאות ,והחליטה כלהלן:
להודות לחברות הוועדה המקצועית ,בראשות פרופ' תמר קרוליק ,על הדו"ח שהגישו ועל
.1
עבודתן עד כה.
לאשר למכללה האקדמית צפת לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני ללא תזה ( )M.S.N.בסיעוד
.2
ולרשום אליה סטודנטים.
על המוסד להקפיד לרשום עד  35סטודנטים בכל מחזור לימודים בשנתיים הראשונות
.3
להפעלתה של התוכנית.
לחייב את המוסד 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".
לחייב את המוסד להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי המוסד אינו
.5
מוסמך להעניק ,בשלב זה ,תואר שני ללא תזה ( )M.S.N.בסיעוד וכי קיימת אפשרות שבסופו
של דבר לא יוסמך המוסד להעניק את התואר .במקרה זה תוצע ,על ידי המוסד ,לסטודנטים
הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" במסגרת תוכנית הלימודים לתואר שני בסיעוד ( )M.S.N.של
אוניברסיטת חיפה ,בהתאם להתחייבות המוסד.
בהתאם להחלטת המל"ג מיום  16.9.2014בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים",
.6
תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים (דהיינו ,לשנה"ל תשע"ט וזו שלאחריה).
אם לא יפתח המוסד את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם
להחלטת המל"ג האמורה.
החלטה זו כפופה לקיום דיון וקבלת החלטה בות"ת.
.7
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 485/13החלטה :אישור פרסום והרשמה לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון
( )B.Sc.חד-חוגי בקוגניציה ומדעי המוח
בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ח ( )24.4.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי ,חקלאות ,והחליטה כלהלן:
להודות לסוקרים על חוות הדעת שהגישו ועל עבודתם עד כה.
.1
לאשר לאוניברסיטת בן גוריון בנגב לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון חד-חוגי ()B.Sc.
.2
בקוגניציה ומדעי המוח ולרשום אליה תלמידים.
עד לשלב ההסמכה ,על המוסד להציג עמידתו בהמלצות הסוקרים כפי שפורטו בחוות הדעת
.3
המקצועיות.
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".
על המוסד להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי המוסד אינו מוסמך
.5
להעניק בשלב זה תואר ראשון חד-חוגי ( )B.Sc.בקוגניציה ומדעי המוח וכי קיימת אפשרות
שבסופו של דבר שלא יוסמך המוסד להעניק את התואר .במקרה זה תוצע על ידי המוסד
לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" פנימית במסגרת הסדר מנהלי ,בהתאם
להתחייבות המוסד.
בהתאם להחלטת המל"ג מיום  16.9.2014בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים",
.6
תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים (דהיינו ,לשנה"ל תשע"ט וזו שלאחריה).
אם לא יפתח המוסד את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם
להחלטת המל"ג האמורה.
 486/13החלטה :אישור לעזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון
( )B.Sc.בהנדסת תעשיה וניהול במסגרת החרדית (לנשים)
בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ח ( )24.4.2018דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי ,חקלאות בדבר בקשת
עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים ,לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון ( )B.Sc.בהנדסת
תעשייה וניהול לנשים במסגרת המח"ר והיא החליטה כלהלן:
לאשר לעזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון
.1
) (B.Sc.בהנדסת תעשייה וניהול במסגרת החרדית וזאת על בסיס הצהרת המוסד בדבר הזהות
בין תוכנית הלימודים הרגילה לבין תוכנית הלימודים שתפתח במח"ר.
על המכללה להקפיד כי מנגנוני קביעת הציונים במח"ר ,לרבות זהות הבחינות ומועדן יהיו זהים
.2
לתוכנית האם.
בהתאם לנוהל פתיחת תוכניות לימודים במח"ר ,בתום שנה מהפעלת התוכנית תיבדק התוכנית
.3
על-ידי סוקר.
 487/13החלטה :מעקב אחר יישום המלצות הוועדה הבינלאומית בתחום מינהל עסקים  -אוניברסיטת אריאל
בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ח ( )24.4.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
להבטחת איכות ,והחליטה כלהלן:
המל"ג מודה לפרופ' ראסל וינר על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.
.1
המועצה מאמצת את חוות דעתו החיובית של פרופ' וינר על התייחסות המוסד והמחלקה
.2
למינהל עסקים באוניברסיטת אריאל להמלצות הוועדה ,שחלקן הגדול יושם באופן מלא.
על המוסד והמחלקה להמשיך ולפעול להוספת קורסים ששפת ההוראה שלהם היא אנגלית
.3
לתוכניות הלימודים לתואר ראשון ושני.
על המוסד לדווח למל"ג על יישום ההמלצה בסעיף  3עד ליום .02.09.2018
.4
 488/13החלטה :מעקב אחר יישום המלצות הוועדה הבינלאומית בתחום מינהל עסקים  -אוניברסיטת בר-
אילן
בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ח ( )24.4.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
להבטחת איכות ,והחליטה כלהלן:
המל"ג מודה לפרופ' ראסל וינר על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.
.1
המועצה מאמצת את חוות דעתו של פרופ' וינר על התייחסות המוסד ובית הספר למינהל
.2
עסקים באוניברסיטת בר-אילן להמלצות הוועדה ,לפיה ההמלצות יושמו באופן חלקי.
המל"ג מעודדת את המוסד:
.3
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להמשיך ולשקול שינוי במבנה הארגוני הנוכחי במסגרתו לימודי חשבונאות מצויים
א.
במחלקה לכלכלה ולא בבית הספר למינהל עסקים.
להקפיד על איכות הדוקטורנטים המתקבלים לבית הספר.
ב.
על בית הספר לגייס לפחות איש סגל אחד במשרה מלאה מתחום החשבונאות ,ולהמשיך בגיוס
סגל לבית הספר על מנת להגדיל את הסגל הקבוע.
על המוסד לדווח למל"ג על יישום ההמלצה בסעיף  4עד ליום .02.09.2018

 489/13החלטה :מעקב אחר יישום המלצות הוועדה הבינלאומית בתחום מינהל עסקים  -המרכז האקדמי
למשפט ולעסקים
בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ח ( )24.4.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
להבטחת איכות ,והחליטה כלהלן:
המל"ג מודה לפרופ' ראסל וינר על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.
.1
המועצה מאמצת את חוות דעתו החיובית של פרופ' וינר על התייחסות המוסד ובית הספר
.2
למינהל עסקים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים להמלצות הוועדה ,שחלקן הגדול יושם
באופן מלא.
יישומן המלא של ההמלצות ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך.
.3
 490/13החלטה :מעקב אחר יישום המלצות הוועדה הבינלאומית בתחום מינהל עסקים  -המסלול האקדמי
של המכללה למינהל
בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ח ( )24.4.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
להבטחת איכות ,והחליטה כלהלן:
המל"ג מודה לפרופ' ראסל וינר על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.
.1
המועצה מאמצת את חוות דעתו החיובית של פרופ' וינר על התייחסות המוסד ובית הספר
.2
למינהל עסקים במסלול האקדמי המכללה למינהל להמלצות הוועדה ,שחלקן הגדול יושם
באופן מלא.
יישומן המלא של ההמלצות ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך.
.3
 491/13החלטה :מעקב אחר יישום המלצות הוועדה הבינלאומית בתחום מינהל עסקים  -המכללה האקדמית
נתניה
בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ח ( )24.4.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
להבטחת איכות ,והחליטה כלהלן:
המל"ג מודה לפרופ' ראסל וינר על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.
.1
המל"ג מאמצת את חוות דעתו החיובית של פרופ' וינר על התייחסות המוסד ובית הספר
.2
למינהל עסקים במכללה האקדמית נתניה להמלצות הוועדה ,שחלקן הגדול יושם באופן מלא.
על המוסד ובית הספר להמשיך ולפעול להוספת קורסים ששפת ההוראה שלהם היא אנגלית
.3
לתוכניות הלימודים לתואר ראשון ושני.
על המוסד לדווח למל"ג על יישום ההמלצה בסעיף  3עד ליום .02.09.2018
.4
 492/13החלטה :מעקב אחר יישום המלצות הוועדה הבינלאומית בתחום מינהל עסקים  -האוניברסיטה
הפתוחה
בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ח ( )24.4.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
להבטחת איכות ,והחליטה כלהלן:
המל"ג מודה לפרופ' ראסל וינר על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.
.1
המועצה מאמצת את חוות דעתו החיובית של פרופ' וינר על התייחסות המוסד והמחלקה
.2
למינהל עסקים באוניברסיטה הפתוחה להמלצות הוועדה ,שחלקן הגדול יושם באופן מלא.
על המוסד והמחלקה להמשיך ולפעול לגיוס סגל בכיר נוסף בתחום ,תוך דגש על כיסוי מגוון
.3
התחומים הנלמדים (בעיקר מימון וחשבונאות).
על המוסד לדווח למל"ג על יישום ההמלצה בסעיף  3עד ליום .02.09.2018
.4
*****
 493/13החלטה :מעקב אחר יישום המלצות הוועדה הבינלאומית בתחום מינהל עסקים  -המרכז האקדמי
רופין
| 11

עמוד

مجلس التعليم العالي

|

המועצה להשכלה גבוהה

|

COUNCIL FOR HIGHER EDUCATION

בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ח ( )24.4.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
להבטחת איכות ,והחליטה כלהלן:
המל"ג מודה לפרופ' ראסל וינר על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.
.1
המועצה מאמצת את חוות דעתו החיובית של פרופ' וינר על התייחסות המוסד והמחלקה
.2
למינהל עסקים במרכז האקדמי רופין להמלצות הוועדה ,שחלקן הגדול יושם באופן מלא.
יישומן המלא של ההמלצות ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך.
.3
 494/13החלטה :מעקב אחר יישום המלצות הוועדה הבינלאומית בתחום מינהל עסקים  -הטכניון מכון
טכנולוגי לישראל
בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ח ( )24.4.2018אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
להבטחת איכות ,והחליטה כלהלן:
המל"ג מודה לפרופ' ראסל וינר על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.
.1
המועצה מאמצת את חוות דעתו החיובית של פרופ' וינר על התייחסות המוסד והתוכנית
.2
למינהל עסקים בטכניון להמלצות הוועדה ,שחלקן הגדול יושם באופן מלא.
בהמשך להחלטת המל"ג ,ככל שהמוסד דבק בהחלטתו להמשיך ולקיים תוכנית  ,MBAעליו
.3
להמשיך ולפעול לגיוס סגל נוסף בתחום ,תוך דגש על כיסוי מגוון התחומים הנלמדים (בעיקר
שיווק וחשבונאות).
על המוסד לדווח למל"ג על יישום ההמלצה בסעיף  3עד ליום .02.09.2018
.4
 495/13החלטה  :המלצות לבחינת הצורך בהתאמות נוספות בכללי זכויות הסטודנט (התאמות לסטודנטים
המשרתים בשירות מילואים)  -לאחר תגובת המוסדות
בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ח ( ,)24.4.2018לאחר שקיימה דיון בנושא ההצעה לתיקון כללי זכויות
הסטודנט (התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים) ,תשע"ב – ( 2012להלן" :הכללים"),
החליטה המל"ג לקבל את המלצותיה של ועדת המשנה למדיניות אקדמית ,הכרה והסמכה ולתקן את
סעיפי הכללים כמפורט להלן:
 .1סעיף  – 1העוסק בהגדרות יתוקן כדלקמן:
יתווספו ההגדרות הבאות:
"חוק שירות מילואים" – חוק שירות מילואים ,תשס"ח – .2008
"שירות מילואים" – שירות פעיל במערך המילואים.
"שירות מילואים בנסיבות חירום" – שירות מילואים בנסיבות חירום כהגדרתו בסעיף  8לחוק
שירות המילואים.
"שירות מילואים במצב מיוחד" – שירות מילואים במצב מיוחד כהגדרתו בסעיף  9לחוק
שירות המילואים.
"סטודנט הורה" – סטודנט הורה לילד שטרם מלאו לו  13שנים.
 .2לסעיף  2העוסק ברכז המילואים ותפקידיו יתווסף סעיף (2ג)( )1שנוסחו כדלקמן:
"טיפול בסטודנט בשירות מילואים או בסטודנט הורה שבן או בת זוגו בשירות מילואים,
לרבות בנסיבות שאינן נכללות בכללים אלה ,לצורך סיוע פרטני בקביעת התאמות;"
 .3סעיף  4העוסק בהיעדרות משיעורים ודחיית לימודים יתוקן כדלקמן:
א .יתווסף סעיף (4א )1שנוסחו כדלקמן:
"נוסף על האמור בסעיף (א) ,סטודנט ששירת שירות מילואים בנסיבות חירום או
שירות מילואים במצב מיוחד ,זכאי ליום היעדרות אחד לאחר תום שירות המילואים
כאמור בסעיף זה ,ואם תקופת השירות עלתה על  10ימים ,ליום היעדרות נוסף בגין
כל  10ימי שירות מילואים כאמור".
ב .יתווסף סעיף (4א )2שנוסחו כדלקמן:
"סטודנט הורה שבן או בת זוגו בשירות מילואים ,זכאי להיעדר בכל יום בתקופה זו
משתי שעות לימודים עד השעה  10:30והחל מהשעה  ,15:00בלא הגבלה ,ולא ייפגעו
זכויותיו בשל היעדרות זו ,לרבות לעניין דרישת נוכחות לצורך זכאות לגשת לבחינות,
להגשת עבודות או למתן ציון מיטיב .האמור בסעיף זה אינו חל על היעדרות
ממעבדות ,סמינריונים ,סיורים וקורסי הכשרה מעשית".
סעיף (4ב) יתוקן ובסיפא יתווסף המשפט" :זכות כאמור ,תינתן גם לסטודנט הורה
ג.
שבן או בת זוגו שירת בשירות מילואים כאמור בשל היעדרות כאמור בסעיף (א)2
לעיל".
ד .יתווסף סעיף (4ג) שנוסחו כדלקמן:
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"סטודנט הורה שבן או בת זוגו משרת בשירות מילואים בנסיבות חירום או שירות
מילואים במצב מיוחד ,רשאי להיעדר ליום לימודים אחד בעבור כל  10ימי מילואים
של בן או בת זוגו ועד  5ימי היעדרות מלימודים".
סעיף  5העוסק במטלות יתוקן כדלקמן:
לסיפא סעיף (5א) יתווסף המשפט.." :ובשירות מילואים בנסיבות חירום או שירות
א.
מילואים במצב מיוחד ,יידחה המועד במספר הימים לפחות שבהם שירת במילואים
ולא פחות מ 10-ימים .הוראה זו ,תחול גם על סטודנט הורה שבן או בת זוגו בשירות
מילואים ,או בשירות מילואים בנסיבות חירום או בשירות מילואים במצב מיוחד,
בהתאמה".
לסיפא סעיף (5ב) יתווסף המשפט" :מוסד יקבע כללים כאמור גם להסדרת זכויותיו
ב.
של סטודנט הורה שבן או בת זוגו משרת שירות מילואים כאמור".
לסיפא סעיף  6העוסק במעבדות ,סמינריונים ,סדנאות ,סיורים ,וקורסי הכשרה מעשית יתווסף
המשפט שלהלן" :מוסד יאפשר השלמה או פטור כאמור גם לסטודנט הורה שנעדר בשל
שירות מילואים של בן או בת זוגו כאמור בסעיף (4א".)2
סעיף  7העוסק בבחינות יתוקן כדלקמן:
בסעיף (7א) לאחר המילים "בשל שירות מילואים" יתווסף המשפט" :או סטודנט
א.
הורה שנעדר מבחינה בשל שירות מילואים של בן או בת זוגו.",
לסיפא סעיף (7ב) יתווסף המשפט שלהלן" :ולא יותר מארבעה חודשים לאחר תום
ב.
הסמסטר .זכאות כאמור תינתן גם לסטודנט הורה שבן או בת זוגו שירת שירות
מילואים כאמור".
ג .יתווסף סעיף (ב )1שנוסחו כדלקמן:
"סטודנט ששירת שירות מילואים בנסיבות חירום או שירות מילואים במצב מיוחד
במהלך תקופת הבחינות ,או סטודנט שבמהלך הסמסטר הסמוך לתקופת הבחינות
שירת שירות מילואים בנסיבות חירום או שירות מילואים במצב מיוחד של  5ימי
מילואים רצופים לפחות או  21ימים במצטבר ,זכאי להיבחן בכל קורס שהיה אמור
להיבחן בו בתקופת הבחינות ,במועד נוסף בתום הסמסטר או בסמוך לו ולא יותר
מארבעה חודשים לאחר תום הסמסטר .זכאות כאמור תינתן גם לסטודנט הורה שבן
או בת זוגו שירת שירות מילואים כאמור".
בסעיף  8העוסק מהיעדרות מבחינה או עבודה המהווה דרישה מוקדמת ,לאחר המילים "בשל
שירות מילואים" יתווסף המשפט" :או סטודנט הורה שנעדר בשל שירות מילואים של בן או
בת זוגו.",
סעיף  9העוסק בהשלמת לימודים ,רישום לקורסים ונוכחות יתוקן כדלקמן:
לסיפא סעיף (9ה) יתווסף המשפט" :וליכולתו של המוסד להיערך לכך בהקדם".
א.
יתווסף סעיף (9ו) שנוסחו כדלקמן" :זכאויות לפי סעיף זה תינתנה גם לסטודנט הורה
ב.
שבן או בת זוגו שירת בשירות מילואים".
לסעיף  10העוסק בהארכת לימודים יתווסף סעיף (10ב) שנוסחו כדלקמן:
"סטודנט הורה שבן או בת זוגו שירת שירות מילואים מצטבר של  150ימים במהלך תקופת
לימודיו התקנית יהיה זכאי להאריך את לימודיו בסמסטר ,בלי שיחויב בשכר לימוד או בכל
תשלום נוסף בשל ארכה זו".

 496/13החלטה  :צירוף נציג ציבור מבין חברי המועצה לפורום יושבי ראש ועדות המשנה התחומיות בהתאם
לסדרי הנוהל לדיוני המועצה להשכלה גבוהה וועדות המשנה הקבועות
בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ח ( )24.4.2018החליטה המועצה להשכלה גבוהה לצרף את ד"ר לאה בם
 נציגת ציבור ,חברת מל"ג  -לחברה בפורום יושבי ראש ועדות המשנה התחומיות.דיווח :עדכון "נוהל פנימי לטיפול בחריגות של מוסדות להשכלה גבוהה מהוראות החוק ,כללי המועצה
להשכלה גבוהה ,החלטות המל"ג והות"ת ,הנחיותיהן ונהליהן"
בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ח ( ,)24.4.2018רשמה המועצה להשכלה גבוהה בפניה כי בהמשך לבקשת
חברי ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה ולאור סדרי הנוהל החדשים שאושרו במועצה להשכלה גבוהה ביום
 , 26.12.2018עודכן הנוהל הפנימי לטיפול בחריגות של מוסדות להשכלה גבוהה מהוראות החוק ,כללי
המועצה להשכלה גבוהה ,החלטות המל"ג וות"ת ,הנחיותיהן ונהליהן.
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נספחים

465/13  נספח להחלטה- 'נספח א
)2019  להארכת המזכר לשנה נוספת (עד לאפרילCSC-ות"ת ל/עותק נספח הארכה בין מל"ג
SECOND ADDENDUM TO
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN
THE CHINA SCHOLARSHIP COUNCIL
AND
THE COUNCIL FOR HIGHER EDUCATION OF ISRAEL
The China Scholarship Council (hereinafter, the “CSC”) and the Council for Higher Education of Israel
(hereinafter “CHE”, and together with CSC, the “Sides”) signed Memorandum of Understanding (the
“MOU”) relating to the establishment of the CSC–CHE Joint Funding Program on 29 January, 2015.
Whereas, Section 9 of the MOU provides that this MOU shall be effective for two years in the first
instance, and during its second year of operation could be renewed for an extension with the common
agreement of both Sides; the First Addendum to the MOU signed on 21 March, 2017 extended the validity
to the 28 January, 2018.
Whereas, the Sides wish to extend the validity of the MOU by mutual consent. Any term not specifically
defined herein shall have the meaning ascribed to it in the MOU, the Sides should execute the CSC–CHE
Joint Funding Program as determined in the MOU.
NOW, THEREFORE, the Sides here to agree as follows:
1. The MOU is hereby extended by another one year, and shall remain in effect until 8th April, 2019.
2. Section 2 of the MOU about the Program Details - Both Sides agree to discontinue the Master
Degree Program.
3. Section 3 of the MOU about the Entry Criteria and Condition of Eligibility and Section 5 about
Funding Model - The Master Degree Program will be discontinued according to the above change.
4. Section 5 relating to the Summer Courses Program - CHE will provide a scholarship of between
2,500 to 10,000NIS for each Summer Course Program student.
5. All other provisions of the MOU which are not specifically altered or modified by this Addendum
shall remain in effect.
6. In the event of any conflict between the particular provisions of the MOU and those of this
Addendum, the provisions of this Addendum shall prevail.
[Signature Page to Second Addendum]
Signed for:
China Scholarship Council
_______________________
Name: Mr Sheng Jianxue
Title: Secretary-General
Date: _____________, 2018

Council for Higher Education of Israel
_____________________________
Name: Prof. Yaffa Zilbershats
Title: Chair, Planning and Budgeting Committee
Date: ____________, 201
________________________
Name: Prof. Ido Perlman
Title: Chair
Date: ____________, 2018
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נספח א'  -נספח לדיווח בעניין עדכון הנוהל הפנימי

נוהל פנימי לטיפול בחריגות של מוסדות להשכלה גבוהה מהוראות החוק ,כללי המועצה
להשכלה גבוהה ,החלטות המל"ג והות"ת ,הנחיותיהן ונהליהן
 .1כללי
סעיף  3לחוק המועצה להשכלה גבוהה התשי"ח( 1958-להלן "החוק" או "חוק המל"ג") קובע כי "המועצה
היא המוסד הממלכתי לענייני השכלה גבוהה במדינה ,והיא תמלא את התפקידים המוטלים עליה לפי
חוק זה" .תפקידה העיקרי של המועצה להשכלה גבוהה הוא להסדיר את פעילות המוסדות להשכלה גבוהה
בישראל ולפקח עליהם ,לשם קידום האינטרס הציבורי ,ובכלל זאת ,לשם שמירה על רמה אקדמית נאותה
במוסדות אלו ,כמו גם לשם שמירה על האינטרסים של ציבור הסטודנטים.
במסגרת הסמכויות הנתונות לה לפי חוק המל"ג ,נדרשת המל"ג ,בין היתר ,להבטיח את קיומה של רמה
מדעית נאותה במוסדות להשכלה גבוהה (סעיף  9לחוק המל"ג) וכן היא נדרשת לפקח על האופן בו מוסדות
להשכלה גבוהה מעניקים תארים מוכרים (סעיף  24לחוק המל"ג).
לצורך הבטחת רמה מדעית נאותה במוסדות להשכלה גבוהה ,קיבלה המל"ג במהלך השנים שורה של
החלטות הנוגעות להיבטים השונים של ניהול החיים האקדמיים ולאופן קיום הלימודים במוסדות להשכלה
גבוהה .החלטות אלה מגדירות ,בין היתר ,תנאים שונים שעל מוסדות להשכלה גבוהה לעמוד בהם כדי שיהיו
מוסמכים להעניק תארים מוכרים (לפי סעיף  23לחוק המל"ג) ,וכן תנאים הנוגעים לתכניות הלימודים
השונות.
למועצה להשכלה גבוהה סמכויות ,המוקנות לה מתוקף החוק ,לבטל היתר ,הכרה והסמכה באם מוסד אינו
עומד בתנאים הנדרשים .כמו כן ,החוק מקנה למל"ג סמכות לפקח על הענקת תארים מוכרים .בנוסף,
המועצה רשאית על פי החוק לבטל או להתלות רישיון של שלוחה של מוסד השכלה גבוהה הפועל בארץ
אחרת.
על המל"ג החובה לוודא כי המוסדות להשכלה גבוהה פועלים בהתאם לחוק המל"ג ,לכללים ,להחלטות,
להנחיות ולנהלים ,וככל שקיימות חריגות לטפל בהן באמצעות בקרה ,פיקוח ואכיפה .אמצעי האכיפה
והפיקוח הם גם חלק מהאופן שבו מיישמת המל"ג את הסמכויות הנתונות לה לפי דין ,כמו גם את שיקול
דעתה כרגולטור של מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל .כך ,בבואה להפעיל את שיקול הדעת הנתון לה ביחס
לאישור או אי-אישור בקשה של מוסד מסוים ,מתחשבת המל"ג ,בין היתר ,כחלק מהתשתית העובדתית
העומדת בבסיס ההחלטה ,בשאלה האם מדובר במוסד שהפר החלטות קודמות של המל"ג .נתון עובדתי זה
אכן עשוי להשפיע על מידת הנכונות של המל"ג לאשר בקשה זו אחרת של המוסד ,כמו גם על קביעת תנאים
שונים לאישור כגון מועד כניסתו לתוקף או דרישות שעל המוסד לעמוד בהן כתנאי לקבלת האישור.חריגות
כאמור לעיל ,יובאו לדיון בוועדת המשנה לפיקוח ואכיפה של המל"ג (להלן גם" :הוועדה").
המל"ג והות"ת מצפות מגופי הניהול והבקרה של מוסדות ההשכלה הגבוהה ,קרי הנשיא ,הוועד המנהל
וחבר הנאמנים ,מבקר המוסד וועדת הביקורת ,לגלות אחריות ולוודא עמידת המוסדות בכל הוראות החוק,
הכללים ,ההחלטות ,ההנחיות ונהלי המל"ג והות"ת .על הנהלת המוסד להודיע על כל חריגה למל"ג ולות"ת,
לטפל טיפול נאות בחריגה ולדאוג לתיקונה לאלתר .למען הסר ספק ,יוער כי אין בתיקונה של החריגה כדי
ליתר את הבאתה לדיון בוועדת המשנה לפיקוח ואכיפה.
במסגרת מדיניותן ,המל"ג והות"ת שואפות לאפשר ,ככל הניתן ,במסגרת אחריותן על מערכת ההשכלה
הגבוהה ,אוטונומיה רחבה יותר למוסדות .שאיפה זו תקודם בד בבד עם הגברת הפיקוח והבקרה על קיום
החוק ,הכללים ,החלטות המל"ג והות"ת ,נהליהן והנחיותיהן בכלל המישורים הנוגעים לתחומי מל"ג
וות"ת .נוהל זה יסייע ,בבוא העת ,למל"ג ולות"ת ביישום מדיניות זו.
 .2מטרת הנוהל
מטרת נוהל זה היא להסדיר את אופן הטיפול הפנימי בחריגות של מוסדות להשכלה גבוהה מהוראות החוק,
כללי המועצה להשכלה גבוהה ,כללי זכויות הסטודנט ,החלטות המל"ג והות"ת ,הנחיותיהן ונהליהן.
 .3ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה
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תפקיד:1
שמירה על ביצוע הוראות החוק ,הכללים ,מדיניות ונהלי המל"ג והוות"ת והחלטותיהן ע"י המוסדות
להשכלה גבוהה באמצעות מדיניות של מניעה ,בקרה ,פיקוח ואכיפה.
הרכב:
יו"ר :סגן יו"ר מל"ג
חברים :יו"ר ות"ת ,חברי מועצה ,חברי ות"ת ,מנכ"ל מל"ג ות"ת וסמנכ"ל לעניינים אקדמיים-מזכיר מל"ג.
 .4חריגה
חריגה תחשב כל סטייה מהוראות החוק ,כללי המועצה להשכלה גבוהה שהותקנו מכוחו ,כללי זכויות
הסטודנט ,החלטות ,הנחיות ונהלי המל"ג והות"ת.
 .5הליך הטיפול בחריגות
.5א כללי
תחום בקרה ,אכיפה ורישוי באגף האקדמי ירכז את הטיפול בכל סוגי החריגות במוסדות להשכלה
גבוהה ,וידאג להביא אותן לדיון בוועדת המשנה לפיקוח ואכיפה ובמליאת המל"ג והוות"ת
.5ב .גילוי החריגה במוסד להשכלה גבוהה
חריגות יכול שיגיעו לידיעת המל"ג והות"ת באמצעות פניות מהציבור ,מעקב ובקרה של המל"ג ו/או
הות"ת אחר יישום החלטותיהם ,דיווח של המוסדות עצמם על חריגה שנתגלתה על ידם ,בדיקה
יזומה של נושא או נושאים מסוימים ע"י המל"ג ו/או הות"ת ,איתור חריגה ע"י סוקרים /ועדות/
עובדי מינהל המל"ג והות"ת וכיו"ב.
הפיקוח והבקרה היזומים ע"י המל"ג ו/או הות"ת יכול שיהיו רציפים ויערכו באופן קבוע ,תקופתיים,
הנערכים בפרקי זמן קבועים או חד פעמיים ,בין אם על ידי בדיקה של כלל המוסדות או בבדיקה
מדגמית של מספר מוסדות או בדיקה פרטנית של מוסד אחד בלבד ,הכל לפי העניין.
.5ג .תיעוד החריגות
כל חריגה של החלטות ,הנחיות ונהלי המל"ג והוות"ת תתועד בתחום בקרה ,אכיפה ורישוי בו ירוכז
רישום החריגות של כל מוסד ומוסד.
.5ד .הליך בירור החריגה והבאתו בפני הוועדה לפיקוח ואכיפה
עם איתור החריגה ,יפעלו האגפים הרלוונטיים בתיאום עם תחום בקרה ,אכיפה ורישוי לבדיקת החשד
לחריגה ונסיבותיה ויפנו למוסד הרלוונטי בבקשה לקבל התייחסותו לחריגה.
הפנייה למוסד תכלול:
 תיאור של החשד לחריגה (תוך צרוף אסמכתאות ,אם ישנן) ובקשה לקבל את תגובת המוסד
לחריגה הנטענת בתוך שבוע ימים.
 היה והבירור יעלה כי לא נתקיימה חריגה כלשהי ,יסתיים תהליך הטיפול והאגף המטפל יודיע על
כך למוסד.
 היה והבירור יעלה שנתקיימה חריגה לכאורה ,הנושא יועבר לטיפול תחום בקרה ,אכיפה ורישוי
וזה יודיע למוסד על הבאת הנושא בפני הוועדה לפיקוח ואכיפה.
 טרם הדיון בנושא בוועדה ,תינתן למוסד הזדמנות להשמיע טענותיו בכתב ולהוסיף על תגובתו
הראשונה ,כפי שניתנה בשלב בירור החשד לחריגה.

 .6דיון במסגרת הוועדה לפיקוח ואכיפה
תחום בקרה ,אכיפה ורישוי יודיע למוסד על המועד בו יתקיים הדיון בעניינו בוועדת המשנה לפיקוח ואכיפה
עד  14יום לפני מועד הדיון.
כלל הממצאים ,ההתכתבויות והפרטים הרלוונטיים יובאו בפני הוועדה וזו תדון בנושא ותגבש המלצתה
למל"ג ו/או לות"ת ,לפי העניין .לצורך גיבוש המלצתה יכולה הוועדה ,לפי שיקול דעתה ,להזמין את נציגי
המוסד להשמיע את טענותיהם בפניה בעל-פה .ככלל ,תובא בפני הוועדה הצעת החלטה ,המתבססת ,בין
היתר ,על מקרים דומים ,שאירעו בעבר.

 1הגדרה זו לא באה לצמצם את המנדט הרחב של הוועדה ,כפי שבא לידי ביטוי בהחלטת המל"ג מיום  ,3.4.2013אלה למקד
את תפקידה בהקשר לנוהל זה.
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באחריות תחום בקרה ,אכיפה ורישוי להזמין לדיוני הוועדה את כלל הגורמים במינהל המל"ג והות"ת,
הרלוונטיים לדיון.
ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה מוסמכת אף לדון במקרים בהם הבירור של תחום בקרה ,אכיפה ורישוי העלה
ספק אם בוצעה חריגה ונדרשת פרשנות לשם קבלת החלטה.
ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה תשקול את נסיבות החריגה ,בהתאם לכלל החומר שהוגש ,ותמליץ למל"ג או
לות"ת על אופן הטיפול בה ,ובכלל זה על משמעות החריגה והשלכותיה .יובהר כי אמצעי הפיקוח והאכיפה
העומדים לרשות מל"ג וות"ת הם חלק אינטגרלי מהאופן בו הן מפעילות את הסמכויות הנתונות להן ,הן
מישורים האקדמיים (השהיית בדיקת תכנית ,השהיית רישום סטודנטים או פתיחת תכנית ,הטלת מגבלות
שונות על תכנית ,ביטול הסמכה להענקת תואר ,אי הארכת או ביטול היתר ,אי הארכת או ביטול הכרה וכל
אמצעי אכיפה אחר התואם את אופי החריגה) והן התקציביים (הפחתת תקציב ,השבת כספים ,הטלת
מגבלות שונות וכל אמצעי אחר התואם את אופי החריגה) תוך קביעת לוח זמנים מחייב.
בהמלצתה רשאית הוועדה להתחשב בין היתר:
 במהות החריגה ובנסיבותיה.
 בצעדים שנקט המוסד בעקבות פניית המל"ג.
 בחריגות קודמות של המוסד (ככל שנדונו בוועדה) בעניין העומד על הפרק וכן באופן כללי.
 בחריגות דומות שבוצעו ע"י מוסדות אחרים (ככל שנדונו בוועדה) ובאופן הטיפול בהן.
 בשאלה האם המוסד דיווח בעצמו על החריגה.
 בשאלה האם המוסד תיקן את החריגה מיד עם גילויה.
 באמצעים בהם נקט המוסד למניעת הישנות החריגה.
ככל שתראה צורך בכך ,תבקש ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה חוו"ד מקדימה מוועדות המשנה התחומיות
של המל"ג ,לשם התייעצות ,טרם קבלת החלטתה באשר לאופן הטיפול בחריגה.
 .7דיון והחלטה במל"ג ו/או בות"ת
המלצות הוועדה לפיקוח ואכיפה יובאו לדיון ואישור במליאת המל"ג ו/או הות"ת ,בהתאם לעניין.
 .8עמידה בהחלטות
מוסד ידווח בפרק הזמן שנקבע לו ,על תיקון החריגה .הדיווח יועבר לידי תחום בקרה ,אכיפה ורישוי כשהוא
חתום ע"י ראש המוסד ולאחר מכן יועבר כעדכון בישיבת פיקוח ואכיפה.

י"ז אדר ,תשע"ג
 27פברואר2013 ,
לכבוד
שלום רב,
הנדון:
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ב ב ר כ ה,
מיכל נוימן
סמנכ"ל לעניינים אקדמיים
ומזכיר המועצה להשכלה גבוהה
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