האגף האקדמי ,מזכירות מל"ג

החלטות מישיבת המועצה להשכלה גבוהה השלוש-עשרה מס' (29 )608
שהתקיימה בירושלים ביום י"ג בתמוז תשע"ט ()16.7.2019
החלטות
 999/13החלטה :בקשת הקריה האקדמית אונו לקיים תוכנית לימודים לתואר שני ( )M.A.במדעי היהדות
ותואר ראשון ( )B.A.בפרסום ותקשורת שיווקית במסגרת לימודים מחוץ לקמפוס בחיפה
בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ט ( )16.7.2019דנה המל"ג בבקשת הקריה האקדמית אונו לקיים
תוכנית לימודים לתואר שני במדעי היהדות ) (M.A.ותואר ראשון ) (B.A.בפרסום ותקשורת שיווקית
בחיפה במסגרת לימודים מחוץ לקמפוס הראשי של המוסד בהתאם למתווה המעודכן עליו החליטה
המל"ג ביום  .6.3.2018בפני המל"ג עמדה חוות הדעת התכנונית בהתייחס לשאלת הצורך הלאומי
לפתיחת תוכניות הלימודים שבנדון וכן התייחסות המוסד לחוות דעת זו .לאחר עיון במסמכים ושקילת
הנושא ,החליטה המל"ג לאמץ את המלצת ות"ת מיום  12.6.2019שלא לאשר לקריה האקדמית אונו
לפתוח תוכני ת לימודים לתואר ראשון בפרסום ותקשורת שיווקית ותואר שני בלימודי יהדות בחיפה,
זאת מהנימוקים הבאים והנימוקים שפורטו בחוות הדעת התכנונית:
תואר ראשון בפרסום ותקשורת שיווקית – מל"ג סבורה כי לא קיים צורך לאומי בהגדלת
*
מס' הסטודנטים בתחום הפרסום והתקשורת השיווקית בעיר חיפה ובצפון הארץ בכלל ,ובקרב
הסטודנטים מהחברה הערבית בפרט.
תואר שני בלימודי יהדות – קידום מדעי הרוח הינו חלק מהתוכנית הרב-שנתית של ות"ת-
*
מל"ג ,הפועלת לשינוי פני המצב ולעידוד עליית יוקרת מדעי הרוח ומספר הסטודנטים בתחום,
זאת ,בין היתר ,על רקע הירידה המשמעותית במס' הסטודנטים בעיקר בתואר הראשון .עם
זאת ,לאור ריבוי התוכניות לתואר שני ביהדות במוסדות ,לרבות באוניברסיטת חיפה הסמוכה,
אין המל"ג רואה בפתיחת תוכנית נוספת ביהדות לתואר שני מענה לצורך לאומי בכלל ובחיפה
ואזור הצפון בפרט.
בהתייחס למכתביה של הקריה האקדמית אונו מיום  ,3.6.2019לא מצאה המל"ג בטענות המוסד ,כי
התוכנית לתואר ראשון בפרסום ותקשורת שיווקית היא תוכנית ייחודית מסוגה ,וכי לא קיים בישראל
עוד תואר כזה שאושר במל"ג ,בכדי להוכיח כי קיום התוכנית בקמפוס חיפה מהווה צורך לאומי ,וכי
יש כלל צורך לאומי בקיום תוכנית מן הסוג הזה מחוץ לקמפוס הראשי של המוסד.
כמו-כן ,לגבי התוכני ת לתואר שני בלימודי יהדות ,כאמור לעיל ,לא השתכנעה המל"ג בכך שמדובר
בתוכנית ייחודית בתחום לימודי היהדות ,וכי קיים צורך לאומי בפתיחת תוכניות לתואר שני ביהדות
מחוץ לקמפוס הראשי של הקריה האקדמית אונו בצפון הארץ בכלל ובעיר חיפה בפרט.
באשר לבקשת הקריה האקדמית אונו לאשר את פתיחת התוכניות הנ"ל על בסיס הקריטריון של איחוד
מוסדות ,כפי שמופיע בעדכון החלטת המל"ג בנושא קיום לימודים אקדמיים מחוץ לקמפוס ,מיום
 , 19.3.2019נבקש להבהיר כי החלטה זו נסמכת על המתווה שאושר בבית המשפט המתייחס לבחינת
הצורך הלאומי .בכל מקרה ,מל"ג לא השתכנעה כי פתיחת הקמפוס בחיפה במקומו של המרכז האקדמי
כרמל ,אשר סגר את שעריו באוקטובר  ,2017ובפרט פתיחת תוכניות לימודים שלא התקיימו בכרמל,
מהווה איחוד קמפוסים בהתאם להחלטת המל"ג האמורה ,ומכל מקום ,לא נמצא כי קיים צורך לאומי
באיחוד שני המוסדות הנ"ל ,המצדיק לימודים בתוכניות אלה מחוץ לקמפוס הראשי של המוסד.
 1000/13החלטה :הארכת המינוי ליושב ראש פורום יושבי ראש הוועדות העליונות למינוי פרופסורים
בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ט ( )16.7.2019דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא שבנדון והיא
מחליטה להאריך את מינויו של חבר המל"ג פרופ' חיים טייטלבאום ,בתפקידו כיו"ר פורום יושבי ראש
הוועדות העליונות של המל"ג למינוי פרופסורים ,בשלוש שנים נוספות  -עד יולי  .2022זאת כל עוד
פרופ' טייטלבאום מכהן כחבר במועצה להשכלה גבוהה.
 1001/13החלטה :הארכות טכניות של הסמכות זמניות
בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ט ( )16.7.2019החליטה המועצה להשכלה גבוהה להאריך באופן טכני
את ההסמכה הזמנית שניתנה למוסדות להעניק תואר בהן עד לחודש ינואר  ,2020וזאת על מנת
שהוועדות/סוקרים יוכלו להשלים את עבודתם .להלן רשימת תוכניות הלימודים:
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

مجلس التعليم العالي
.1
.2

|

המועצה להשכלה גבוהה

|

COUNCIL FOR HIGHER EDUCATION

תוכנית הלימודים לתואר ראשון "בוגר בהוראה" ( )B.Ed.דו-חוגי בחינוך חברתי-קהילתי,
במסלול העל-יסודי (ז'-י') באמונה-אפרתה מכללה אקדמית לאמנויות ולחינוך.
תוכנית הלימודים לתואר ראשון ( )B.A.במיסטיקה ורוחניות המתקיימת המכללה האקדמית
צפת.

 1002/13החלטה :דוחות הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום תקשורת חזותית  -הדו"ח הרוחבי
בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ט ( )16.7.2019אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותה של פרופ' ננסי סקולוס
.1
על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.
המועצה רושמת לפניה את התרשמותה החיובית של הוועדה הבינלאומית מהפוטנציאל
.2
התרבותי והאקדמי של התחום בארץ.
המועצה מאמצת את הערות והמלצות הוועדה לעידוד תהליכי הערכת איכות שוטפים
.3
ומוסדרים ברמה המוסדית והמחלקתית.
המלצות הוועדה תועברנה לות"ת לדיון בנושאים שתחת אחריותה.
.4
 .5המלצות למוסדות:
המועצה להשכלה גבוהה קוראת למוסדות ליישם את כלל המלצות הוועדה הבינלאומית ,בדגש
על:
 בניית והפעלת תהליכי הערכה והבטחת איכות ברמה המוסדית;
 מיפוי והגדרת תוצרי למידה והוראה מפורטים לאורך כל תוכנית הלימודים;
 הגדרה ותיעוד של קריטריונים עקביים להערכת עבודת הסטודנט;
 פיתוח תשתית מוסדית שתכשיר ותתמוך בהעצמת המחקר והשפעתו בתחום היצירה
והעיצוב.
 .6מעקב אחר יישום ההחלטה:
בתוך שנה ממועד קבלת ההחלטה ,יגיש האגף להערכת איכות והבטחתה למל"ג ,דיווח בדבר
המעקב ויישום ההמלצות במסגרת ההחלטה הנ"ל.
 1003/13החלטה :דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום תקשורת חזותית  -בצלאל אקדמיה
לאמנות ועיצוב ירושלים
בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ט ( )16.7.2019אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותה של פרופ' ננסי סקולוס
.1
על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
המועצה מודה לבצלאל -אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים על התייחסותו להמלצות הוועדה
.2
והפעולות שנקט ליישומן.
המועצה רושמת לפניה כי הוועדה הבינלאומית ציינה כי המחלקה לתקשורת חזותית במוסד
.3
הינה מהמובילות בתחומה בארץ.
המועצה מבקשת מהמוסד להתייחס לכלל הנושאים המרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה
.4
ובדגש על ההמלצות בדבר שיפור איכות ההוראה והלמידה של תוכנית הלימודים:
מיפוי והגדרת תוצרי למידה והוראה מפורטים לאורך כל תוכנית הלימודים
א.
הגדרה ותיעוד של קריטריונים עקביים להערכת עבודת הסטודנט כולל מתן הערכות
ב.
בכתב לצד הערכה מספרית.
תמיכה וייעוץ לכל סטודנט במהלך התקדמותו לאורך מסלול הלימודים.
ג.
 1004/13החלטה :דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום תקשורת חזותית  -המכון הטכנולוגי חולון
בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ט ( )16.7.2019אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותה של פרופ' ננסי סקולוס
.1
על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
המועצה מודה למכון טכנולוגי חולון על התייחסותו להמלצות הוועדה והפעולות שנקט
.2
ליישומן.
המועצה להשכלה גבוהה מבקשת מהמוסד להתייחס לכלל הנושאים המופיעים בדו"ח הוועדה
.3
ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות להלן ,עד לתאריך
:30.06.2020
מיפוי והגדרת תוצרי למידה והוראה מפורטים לאורך כל תוכנית הלימודים.
א.
הגדרה ותיעוד של קריטריונים עקביים להערכת עבודת הסטודנט כולל מתן הערכות
ב.
בכתב לצד הערכה מספרית.
תמיכה וייעוץ לכל סטודנט במהלך התקדמותו לאורך מסלול הלימודים.
ג.
|2
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 1005/13החלטה :דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום תקשורת חזותית  -שנקר .הנדסה .עיצוב.
אמנות
בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ט ( )16.7.2019אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותה של פרופ' ננסי סקולוס
.1
על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
המועצה מודה לשנקר  .הנדסה .עיצוב .אמנות .על התייחסותו להמלצות הוועדה והפעולות
.2
שנקט ליישומן.
המועצה מבקשת מהמוסד להתייחס לכלל הנושאים המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח למל"ג
.3
בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות להלן ,עד לתאריך :30.06.2020
הגברת שיתוף הפעולה בין המחלקה לבין הנהלת המוסד ,הן בפן הדיסציפלינרי והן
א.
המנהלי.
מיפוי והגדרת תוצרי למידה והוראה מפורטים לאורך כל תוכנית הלימודים.
ב.
הגדרה ותיעוד של קריטריונים עקביים להערכת עבודת הסטודנט כולל מתן הערכות
ג.
בכתב לצד הערכה מספרית.
תמיכה וייעוץ לכל סטודנט במהלך התקדמותו לאורך מסלול הלימודים.
ד.
פעילות להגברת הגיוון באוכלוסיית הסטודנטים ,הסגל האקדמי והסגל המנהלי ,כולל
ה.
מתן תמיכה מותאמת לצרכים הייחודיים של סטודנטים מהמגזרים השונים על מנת
להבטיח את השלמת הלימודים האקדמיים בצורה מיטבית.
 1006/13החלטה :דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום תקשורת חזותית  -המרכז האקדמי
לעיצוב ולחינוך ויצו-חיפה ע"ש נרי בלומפילד
בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ט ( )16.7.2019אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותה של פרופ' ננסי סקולוס
.1
על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
המועצה מודה למרכז האקדמי לעיצוב ולחינוך ויצו  -חיפה ע”ש נרי בלומפילד על התייחסותו
.2
להמלצות הוועדה והפעולות שנקט ליישומן.
המועצה מבקשת מהמוסד להתייחס לכלל הנושאים המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח למל"ג
.3
בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות להלן ,עד לתאריך :30.06.2020
מיפוי והגדרת תוצרי למידה והוראה מפורטים לאורך כל תוכנית הלימודים
א.
הגדרה ותיעוד של קריטריונים עקביים להערכת עבודת הסטודנט כולל מתן הערכות
ב.
בכתב לצד הערכה מספרית.
תמיכה וייעוץ לכל סטודנט במהלך התקדמותו לאורך מסלול הלימודים.
ג.
פעילות לשיפור איכות פרוייקטי הגמר של הסטודנטים.
ד.
פעילות להגברת הגיוון באוכלוסיית הסטודנטים ,הסגל האקדמי והסגל המנהלי ,כולל
ה.
מתן תמיכה מותאמת לצרכים הייחודיים של סטודנטים מהמגזרים השונים על מנת
להבטיח את השלמת הלימודים האקדמיים בצורה מיטבית.
 1007/13החלטה :הסמכה למכללה האקדמית סכנין להכשרת עובדי הוראה להעניק תואר שני ( )M.Ed.ללא
תזה בייעוץ חינוכי
בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ט ( )16.7.2019אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחינוך ,רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:
להודות לסוקרים על חוות הדעת שהגישו.
.1
להעניק למכללה האקדמית סכנין להכשרת עובדי הוראה הסמכה להעניק תואר שני ()M.Ed.
.2
ללא תזה בייעוץ חינוכי.
 1008/13החלטה :הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים ,עד יולי  ,2022למכללה האקדמית אחוה להעניק
תואר ראשון ( )B.A.בלימודים רב-תחומיים
בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ט ( )16.7.2019אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחינוך ,רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:
להודות לוועדה הבודקת בראשות פרופ' אביגדור שנאן על עבודתה.
.1
להעניק למכללה האקדמית אחוה הסמכה זמנית להעניק תואר ראשון ( )B.A.בלימודים רב
.2
תחומיים ,לתקופה קצובה של שלוש שנים ,עד יולי .2022
לקראת תום תקופת ההסמכה הזמנית וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית ,תוך
.3
בדיקת כלל הנושאים שהועלו בדו"ח.
הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  13.11.2018בנושא "הגבלת
.4
מספר ההסמכות הזמניות".
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 1009/13החלטה :הסמכה זמנית ראשונה לארבע שנים ,עד יולי  ,2023לבצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב
ירושלים להעניק תואר שני ( )M.Des.ללא תזה בתקשורת חזותית
בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ט ( )16.7.2019אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחינוך ,רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:
להודות לסוקרים על חוות דעתם.
.1
להעניק לבצלאל  -אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים הסמכה זמנית להעניק לתואר שני
.2
( )M.Des.ללא תזה בתקשורת חזותית ,לתקופה קצובה של ארבע שנים ,עד יולי .2023
לקראת תום תקופת ההסמכה הזמנית וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית.
.3
הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום  13.11.2018בנושא "הגבלת
.4
מספר ההסמכות הזמניות".
 1010/13החלטה :הסמכה להעניק תואר ראשון "בוגר הוראה" ( )B.Ed.דו-חוגי בספרות למכללת הרצוג
מיסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג
בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ט ( )16.7.2019דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לחינוך ,רוח ואמנויות להסמיך את מכללת הרצוג מיסודן של מכללת ליפשיץ ומכללת הרצוג
להעניק תואר ראשון "בוגר בהוראה" ( )B.Ed.בספרות במתכונת דו-חוגית במסלול העל-יסודי (ז'-י')
וזאת בהמשך להסמכה שניתנה על-ידי מל"ג יו"ש בזמנו למכללת יעקב הרצוג בגוש עציון ,והיא מחליטה
להסמיך (בהתאם לתיקון מס'  20לחוק המל"ג – מוסדות להשכלה גבוהה ביהודה ושומרון) את מכללת
הרצוג מיסודן של מכללת ליפשיץ ומכללת הרצוג להעניק את התואר "בוגר בהוראה" ( )B.Ed.בספרות
במתכונת דו-חוגית.
 1011/13החלטה :אישור לאוניברסיטה העברית בירושלים לקיים תוכנית לימודים לתואר שלישי ()Ph.D.
בתחום הקומפוזיציה בשיתוף האקדמי למוסיקה ולמחול בירושלים
בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ט ( )16.7.2019דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת
.1
המשנה התחומית לרוח ,הוראה ,חינוך ואומנויות על בקשת האוניברסיטה העברית לקיים
תוכנית לימודים לתואר שלישי ( )Ph.D.בתחום הקומפוזיציה בשיתוף האקדמיה למוזיקה
ולמחול בירושלים ,בדו"ח הוועדה המקצועית הבינלאומית שבחנה את הבקשה ובהמלצת ות"ת
מיום  ,10.7.2019והיא מחליטה כלהלן:
להודות לוועדה המקצועית הבינלאומית בראשותו של פרופ' ג'ונתן ברגר על עבודתה.
.2
לאשר לאוניברסיטה העברית לקיים תוכנית לימודים לתואר שלישי ( )Ph.D.בתחום
.3
הקומפוזיציה בשיתוף האקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים.
במקביל להמשיך במעקב תקופתי (דו"ח התקדמות ראשון בחלוף שנתיים מיום פתיחת
.4
התוכנית ,דו"ח התקדמות שני ומסכם בחלוף שש שנים מיום פתיחת התוכנית) על מנת לבדוק
את ההתפתחות שחלה בתוכנית הלימודים הלכה למעשה והטמעת התיקונים בהתאם למפורט
בדו"ח הוועדה ובהתאם להחלטות המועצה הנוגעות לעניין ,לרבות הנושאים הבאים:
האם סגל המורים באותה עת ראוי מבחינת הרכבו ,איכותו ומחויבותו העתידית
4.1
לתוכנית הלימודים.
אופן שיתוף הפעולה בין המוסדות וחלוקת התפקידים והאחריות.
4.2
האם תוכנית הלימודים מתנהלת כסדרה ורמתה נשמרת ,בין היתר בהתאם להערות
4.3
בגוף הדו"ח.
הצעות נושאי המחקר ,תוכניות המחקר ,לימודי ההשלמה והמדריכים.
4.4
עבודות הדוקטורט שיוגשו.
4.5
כמו כן ובהתאם להחלטת ות"ת מיום  10.7.2019אישור הבקשה הנו בכפוף לתנאים המצטברים
.5
הבאים:
פתיחת שנה"ל תתאפשר לאחר ובכפוף לקבלת אישור הצוות המקצועי בות"ת להסכם
5.1
שייחתם על ידי שני המוסדות שיכלול:
הסדרת העברת התקציב לתוכנית מהאוניברסיטה העברית לאקדמיה למוסיקה
5.2
ולמחול אשר לא תפחת מ 85%-מתקצוב ות"ת.
החלת הסכם זה על כל דוקטורנט אשר יחל את לימודיו במסגרת הסכם זה עד תום
5.3
לימודיו.
המוסדות לא יערכו שינוי או עדכון בהסכם זה ללא אישור הצוות המקצועי בות"ת
5.4
מראש.
על האקדמיה למוסיקה ולמחול להעביר התחייבות חתומה לפיה המוסד ימשיך לפעול
לפחות באיזון שוטף מדי שנה בהינתן הפעלת תוכנית זו ,ובהתאם ליעדי תוכנית
ההבראה של המוסד .כמו כן ,יתחייב המוסד כי ייערך להתמודד עם כל שינוי אשר
יחול בתקצוב ות"ת במסגרת מודל המחקר של האוניברסיטה העברית עקב יחסיותו.
קיום התוכנית בפועל תתאפשר בכפוף לעמידת המוסד בהתחייבויות אלה.
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 1012/13החלטה :אישור להמשך קיום לימודים בחמש שנים נוספות ,עד יולי  ,2024בקמפוס מכללת לוינסקי
לחינוך באילת
בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ט ( )16.7.2019אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחינוך ,רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:
להאריך בחמש שנים (עד יולי  )2024את האישור הזמני שניתן למכללת לוינסקי לחינוך לקיים
.1
את תוכניות הלימודים לתארים:
א" .בוגר בהוראה" ( )B.Ed.בהתמחויות:
 התמחות לגיל הרך ולימודים כלליים במסגרת מסלול הגן (גיל לידה – .)6 התמחות חינוך מיוחד ולימודים כלליים במסגרת מסלול החינוך המיוחד (גילאי 6-.)21
 התמחות בספרות עברית ולימודים כלליים במסגרת המסלול היסודי (כיתות א-ו)."מוסמך בחינוך" ( )M.Ed.בהוראה ולמידה.
ב.
קיום הלימודים בקמפוס אילת כפוף להחלטות שיתקבלו בעניינה של מכללת לוינסקי לחינוך
.2
במהלך חמש השנים ,ובפרט לאור המיזוגים הצפויים של המכללות לחינוך והמעברן לות"ת.
 1013/13החלטה :הסמכה להעניק תואר ראשון ( )B.A.רב-תחומי למכללה האקדמית צפת
בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ט ( )16.7.2019דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה והיא החליטה
כלהלן:
להודות לוועדה המקצועית ,בראשות פרופ' אביגדור שנאן ,על עבודתה ועל הדו"ח הסופי
.1
שהגישה.
לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית ולהעניק למכללה האקדמית צפת הסמכה להעניק תואר
.2
ראשון ( )B.A.רב תחומי כל עוד למוסד יש הכרה.
 1014/13החלטה  :בקשת הקריה האקדמית אונו לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני ( )M.B.A.עם תזה
במינהל עסקים  -ערעור על החלטת מל"ג מיום 19.3.2019
בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ט ( )16.7.2019דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה מיום
 18.6.2019בעניין ערעורה של הקריה האקדמית אונו לגבי החלטת המל"ג מיום  19.3.2019בבקשה
להוספת מסלול עם תזה בתוכנית הלימודים לתואר שני במינהל עסקים של המוסד ,זאת לאחר שוועדת
המשנה שמעה את נציגי המוסד ובחנה את תגובת ועדת הבדיקה לערעור:.
המועצה להשכלה גבוהה אינה מוצאת לנכון לחזור בה מהמלצתה הקודמת בעניין ,והיא מחליטה לאמץ
את המלצת ועדת המשנה התחומית שלא לשנות את החלטתה בנושא מיום  ,19.3.2019זאת מן הטעמים
הבאים:
 בערעור לא הועלו על ידי המוסד טיעונים חדשים המצדיקים סטייה מהמלצתה החד משמעית של
ועדת הבדיקה שאומצה על ידי המל"ג.
 יודגש שוב העדרו של המגוון הרחב של דיסציפלינות מדעיות הקשורות למדעי הניהול (כגון כלכלה,
פסיכולוגיה ,מתמטיקה וסטטיסטיקה) הדרוש להבטחת הצלחתה של תוכנית לימודים מחקרית
במדעי הניהול ומחסור בתכנים מחקריים מספקים בתוכנית הלימודים .טענת המוסד כי ככל
שיתעורר הצורך יפנה סטודנטים להשלים את הקורסים/התכנים החסרים במוסדות אחרים לא
התקבלה על ידי הוועדה ,שכן על המוסד להתבסס על תשתיות הקיימות אצלו במוסד.
 1015/13החלטה :אישור פרסום והרשמה למסלול האקדמי של המכללה למינהל לפתוח תוכנית לימודים
לתואר שני ( )M.A.ללא תזה ,בפסיכולוגיה קלינית
בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ט ( )16.7.2019דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנידון
ובדו"ח הוועדה המקצועית והיא מחליטה כלהלן:
להודות לוועדה ,בראשות פרופ' יהונתן הפרט ,על הדו"ח שהגישה.
.1
לאמץ את המלצות הוועדה ולאשר למסלול האקדמי המכללה למינהל לפרסם את דבר
.2
פתיחתה של תוכנית הלימודים לקראת תואר שני ללא תזה ( )M.A.בפסיכולוגיה קלינית,
ולרשום אליה תלמידים.
מספר הסטודנטים המתקבלים יוגבל ל 15-סטודנטים בכל מחזור .לקראת שלב ההסמכה,
.3
הגבלת מספר הסטודנטים המתקבלים לתוכנית תיבחן שוב על ידי הוועדה המקצועית.
לחייב את המסלול האקדמי של המכללה למינהל (כמקובל) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה,
.4
לפיה :א .ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה עדיין איננה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר שני ללא
תזה ( )M.A.בפסיכולוגיה קלינית  ,וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך המכללה
להעניק תואר שני ללא תזה ( )M.A.בפסיכולוגיה קלינית .ב .אם המכללה לא תוסמך בסופו של
דבר להעניק את התואר השני ללא תזה ( )M.A.בפסיכולוגיה קלינית היא מתחייבת להציע
לסטודנטים הלומדים בתוכנית לתואר שני ללא תזה בפסיכולוגיה קלינית "רשת ביטחון
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פנימית"  -תואר שני בפסיכולוגיה של הספורט במסלול האקדמי המכללה למינהל ,או "רשת
ביטחון חיצונית" -תואר שני בפסיכולוגיה קלינית במכללה האקדמית תל אביב-יפו.
תוכנית הלימודים הנדונה תיבחן פעם נוספת עם תום השנה הראשונה להפעלתה.
אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום  16.09.2014בנושא "תוקף
אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".
פתיחת הלימודים בפועל מותנית בהמצאת הסכמים חתומים עם הגופים והמוסדות בהם
תתקיים ההכשרה המעשית (פרקטיקום).

 1016/13החלטה :אישור לאוניברסיטת חיפה לקיים תוכניות לימודים לתואר ראשון ותואר שני עבור
סטודנטים מהמכללות הצבאיות
בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ט ( )16.7.2019דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון
ובחוות דעת הסוקרים והיא מחליטה כלהלן:
 .1להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
לאמץ את המלצות הסוקרים ולאפשר לאוניברסיטת חיפה להמשיך ולקיים את תוכניות
.2
הלימודים לתואר ראשון ותואר שני עבור סטודנטים מהמכללות הצבאיות במסגרת תקופת
זמן הסכם ההתקשרות עם משרד הביטחון בהתאם לפירוט הבא:
תוכנית למכללה הצבאית מלט"ק בתוכנית לימודים לתואר ראשון ( )B.A.דו-חוגי
א.
בתקשורת ודיסציפלינה נוספת.
תוכנית למכללה הצבאית מלט"ק בתוכנית לימודים לתואר ראשון ( )B.A.דו-חוגי
ב.
בלימודים רב תחומיים ודיסציפלינה נוספת.
תוכנית למכללה הצבאית מלט"ק בתוכנית לימודים לתואר ראשון ( )B.A.דו-חוגי
ג.
במדעי המדינה ודיסציפלינה נוספת.
תוכנית למכללה הצבאית פו"ם אלון בתוכנית לימודים לתואר שני ( )M.A.ללא תזה
ד.
במדעי המדינה.
תוכנית למכללה הצבאית מב"ל בתוכנית לימודים לתואר שני ( )M.A.ללא תזה במדעי
ה.
המדינה.
 1017/13החלטה :הסמכה להעניק תואר ראשון ( )B.Sc.בהנדסת תוכנה לאוניברסיטה הפתוחה
בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ט ( )16.7.2019אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי ,ושלוחות חו"ל בדבר בקשת
האוניברסיטה הפתוחה להסמיכה להעניק תואר ראשון ( )B.Sc.בהנדסת תוכנה ,והיא מחליטה:
 .1להודות לסוקרים על חוות הדעת שהגישו ועל עבודתם.
 .2להסמיך את האוניברסיטה הפתוחה להעניק תואר ראשון ( )B.Sc.בהנדסת תוכנה.
 1018/13החלטה :הסמכה להעניק תואר ראשון ( )B.Sc.בתזונה למרכז האקדמי פרס
בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ט ( )16.7.2019דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי ,חקלאות ושלוחות מחו"ל
והחליטה כלהלן:
להודות לסוקרים פרופ' בטי שוורץ (האוניברסיטה העברית) ,ופרופ' יואב שרוני (אוניברסיטת
.1
בן גוריון בנגב) על חוות הדעת שהגישו ועל עבודתם עד כה.
 .2להסמיך את המרכז האקדמי פרס להעניק תואר ראשון ( )B.Sc.בתזונה.
 1019/13החלטה :אישור פרסום והרשמה לקריה האקדמית אונו לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון
( )B.S.N.בסיעוד
בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ט ( )16.7.2019דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי ,חקלאות ושלוחות מחו"ל
אודות הנושא שבנדון והיא החליטה כלהלן:
להודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' פרידה דקייזר-גנץ על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה.
.1
לאשר לקריה האקדמית אונו לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון ( )B.S.N.בסיעוד ,ולרשום
.2
אליה סטודנטים.
לקראת שלב ההסמכה יתבקש המוסד להגיש דו"ח התפתחות בו יפרט את אופן יישום המלצות
.3
הוועדה המקצועית.
כתנאי לפתיחת שנת הלימודים בתוכנית ,על המוסד להעביר הסכמים מתוקנים וחתומים עם
.4
כל המקומות להכשרה קלינית .ההסכמים יבטיחו תקופת התקשרות ארוכה (לפחות לתקופת
מחזור תוכנית הלימודים) ללא אפשרות סיום כל שנה .כמו כן יכללו ההסכמים התחייבות כי
גם במקרה של סיום ההתקשרות ,כל סטודנט הלומד במוסד ,יוכל לבצע הוראה קלינית .כל
הסכם יפרט את מספר הסטודנטים הנכללים בו ,באופן שיבטיח הכשרה קלינית עבור כל
הסטודנטים בתוכנית.
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בהתאם לדו"ח הוועדה ,מספר הסטודנטים המתקבלים לשנה א' לא יעלה על  40סטודנטים.
המוסד יוכל להעלות את המספר באופן הדרגתי ב 20 -סטודנטים לכל מחזור לימודים.
לחייב את המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם
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
מוסמך להעניק ,בשלב זה ,תואר ראשון ( )B.S.N.בסיעוד ,וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר
לא יוסמך המוסד להעניק את התואר .במקרה זה מוצע ,על ידי המוסד ,לסטודנטים הלומדים
בתוכנית "רשת בטחון חיצונית" במסגרת התוכנית לתואר ראשון ( )B.S.N.בסיעוד של
אוניברסיטת אריאל בשומרון ,בהתאם להתחייבות המוסד.
בהתאם להחלטת המל"ג מיום  16.9.2014בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים",
תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים (דהיינו ,לשנה"ל תש"פ וזו שלאחריה) .אם
לא יפתח המוסד את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם להחלטת
המל"ג האמורה.

 1020/13החלטה :אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכון הטכנולוגי חולון לפתוח תוכנית לימודים לתואר
שני ( )M.Sc.עם תזה בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה
בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ט ( )16.7.2019דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי ,חקלאות ושלוחות מחו"ל
בדבר הרכב הוועדה לבדיקת בקשת המכון הטכנולוגי חולון לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני ()M.Sc.
עם תזה בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה והיא החליטה כלהלן:
להקים ועדה מקצועית לבדיקת בקשת המכון הטכנולוגי חולון לפתוח תוכנית לתואר שני
.1
( )M.Sc.עם תזה בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה.
 .2לאשר את הרכב הוועדה כלהלן:
 פרופ' תימור מלמד  -המחלקה להנדסת חשמל ומחשבים ,אוניברסיטת בן גוריון  -יו"ר.
 פרופ' משה נצרתי  -הפקולטה להנדסת חשמל ,הטכניון ,מכון טכנולוגי לישראל
 פרופ' אהוד היימן  -הפקולטה להנדסה ,אוניברסיטת ת"א
 1021/13החלטה :אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכון הטכנולוגי חולון לפתוח תוכנית לימודים לתואר
ראשון ( )B.Sc.בטכנולוגיות דיגיטליות ברפואה
בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ט ( )16.7.2019דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי ,חקלאות ושלוחות מחו"ל
בנושא שבנדון והיא החליטה לאשר את הרכב הוועדה כלהלן:
 פרופ' יובל שחר ,המחלקה להנדסת מערכות מידע ותוכנה ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב -יו"ר
 פרופ' עדי זלצברג ,הפקולטה לרפואה  -טכניון
 ד"ר איל צימליכמן  -סגן מנהל המרכז הרפואי לרפואה וחדשנות ,המרכז הרפואי ע"ש חיים שיבא,
תל השומר.
 1022/13החלטה :אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת אפקה המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב לפתוח
תוכנית לימודים לתואר שני ( )M.Sc.עם תזה בהנדסת הספק ואנרגיה
בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ט ( )16.7.2019דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי ,חקלאות ושלוחות מחו"ל
בדבר הרכב הוועדה המוצע לבדיקת בקשת אפקה המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב לפתוח
תוכנית לתואר שני ( )M.Sc.עם תזה בהנדסת הספק ואנרגיה ,והיא מחליטה לאשר את הרכב הוועדה
כלהלן:
 פרופ' ערן שר  -המחלקה להנדסת מכונות ,אוניברסיטת בן גוריון -יו"ר
 פרופ' יעקב קרני  -אמריטוס מכון ויצמן
 פרופ' עידית אברהמי  -ראש המחלקה להנדסת מכונות ומכטרוניקה וחוקרת ראשית במרכז
לביומכניקה באוניברסיטת אריאל.
 1023/13החלטה :אישור הרכב ועדה קבועה לבדיקת תוכניות לימודים בסיעוד
בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ט ( )16.7.2019דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי ,חקלאות ושלוחות מחו"ל
בנושא שבנדון והיא מחליטה לאשר את הרכב הוועדה הקבועה הבא לבדיקת תוכניות לימודים בסיעוד:
 פרופ' מיכל גרנות -החוג לסיעוד ,אוניברסיטת חיפה  -יו"ר
 פרופ' טובה הנדל ,ראש החוג לסיעוד ,המכללה האקדמית אשקלון
 ד"ר אורלי גרינשטיין-כהן -ראש המחלקה לסיעוד ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב
 ד"ר דגנית שרון -המחלקה לסיעוד ,המרכז האקדמי רופין
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 1024/13החלטה :אישור שינוי שם וסימולי תואר לתוכניות לימודים במסגרת נוהל הסדרת חריגות מהחלטות
המל"ג  -האוניברסיטה העברית בירושלים
בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ט ( )16.7.2019דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי ,חקלאות ושלוחות מחו"ל
והיא החליטה לאשר לאוניברסיטה העברית את שינויי שם התוכנית מפיסיקה שימושית לפיסיקה
יישומית.
 1025/13החלטה :עדכון החלטת המל"ג מיום  27.10.2015בדבר דו"ח ועדת גרונאו לבחינת נושא התוכניות
החוץ-תקציביות והתוכניות הייעודיות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים :החלטת המועצה
להשכלה גבוהה מיום 16.7.2019
בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ט ( )16.7.2019דנה המועצה להשכלה גבוהה בהצעה לעדכון החלטת
המל"ג מיום  27.10.2015בדבר דו"ח ועדת גרונאו לבחינת נושא התוכניות החוץ-תקציביות והתוכניות
הייעודיות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ,בהמשך להמלצת ות"ת מיום  ,23.1.2019להמלצת
ועדת המשנה למדיניות אקדמית ,הכרה והסמכה מיום  6.7.2019ולאחר שמיעת המוסדות להשכלה
גבוהה בנושא ,והחליטה כלהלן:
 .1עקרונות כלליים:
הגדרות :תוכניות חוץ תקציביות הן תוכניות שאינן מתוקצבות על ידי ות"ת ושכר הלימוד בהן
גבוה משכר הלימוד הנורמטיבי; תוכניות ייעודיות הן תוכניות מתוקצבות לקבוצות מוגדרות
בשכר לימוד של  125%משכ"ל הרגיל (בהתאם לדו"ח מלץ) ,המוזמנות על ידי גורמים מחוץ
למוסד ,שאינם מל"ג ות"ת .שני סוגי התוכניות יוגדרו בהחלטה זו כ"תוכניות מיוחדות".
הבהרות:
 החלטה זו איננה עוסקת בתוכניות שנפתחו ביוזמת ות"ת\מל"ג לאור צורך לאומי בהליך
מוסדר .על תוכניות מסוג זה חלות בנפרד ההחלטות הרוחביות הקיימות של ות"ת מל"ג.
 החלטה זו אינה חלה על תוכניות בינלאומיות לתלמידי חו"ל ,עליהן חלות החלטות מל"ג
נפרדות (בינלאומיות בהשכלה הגבוהה) בנושא.
 מוסד שיעמוד בהסכם ויחתום עליו לא יידרש להגיש תוכניות מיוחדות לאישור
ות"ת/מל"ג ,אלא רק מחויב לדווח ולהעביר את ההסכם העקרונות חתום על ידי הצדדים.
מוסד שאינו מעוניין לחתום על ההסכם או שמבקש החרגה מתנאיו יידרש להגיש את
בקשתו באופן פרטני ומראש ואת התוכנית המיוחדת לבדיקה.
מוסד המבקש לקיים תוכנית מיוחדת שלא בהתאם לכלל התנאים שלהלן ,יוכל לעשות זאת,
רק לאחר ובכפוף לקבלת אישור ות"ת ומל"ג מראש:
שיעור תלמידי התוכניות המיוחדות הכולל במוסד (בין אם הן תוכניות חוץ תקציביות
א.
ובין אם הן תוכניות ייעודיות) לא יעלה על  10%מסך תלמידי התואר השני במוסד ועל
 5%מסך תלמידי התואר הראשון במוסד.
שיעור תלמידי התוכניות המיוחדות בחוג (דהיינו :בתחום \1במחלקה\ בדיסציפלינה
ב.
כמו מנהל עסקים ,משפטים ,מדיניות ציבורית) לא יעלה על  25%מתלמידי התואר של
החוגים/תחומים /מחלקות/דיסציפלינות המציעות תוכניות אלו.
ככלל ,לא תתקיים תוכנית מיוחדת שקיומה מותנה בשימוש במשאבים לאומיים
ג.
מוגבלים ,כאשר הכוונה היא למשאבים הקשורים להכשרה האקדמית לתואר,
ודרושים לצורך הכשרת הסטודנטים בתוכניות לימודים מסויימות .חריג מכלל זה
יתקיים רק באישור ות"ת.
לא תתקיים תוכנית מיוחדת בתחום (בנושא) שבו לא קיימת תוכנית מתוקצבת רגילה.
ד.
תתקיים זהות ברמה ובתוכן האקדמיים (תנאי קבלה ,2דרישות ,שם התוכנית ותעודת
ה.
התואר ,3בחינות ,סגל ההוראה ,תשתיות) בין התוכניות המיוחדות לבין התוכניות
הרגילות במוסד.
לא תאושרנה תוכניות חוץ תקציביות ברמת התואר הראשון.
ו.
בהתאם להחלטות המל"ג ,שיעור תלמידי התוכניות המיוחדות שאינו עומד בתנאי
ז.
הקבלה של התוכניות הרגילות לא יעלה על  ,10%כמקובל .מוסד רשאי להגביל
ולהחמיר בסעיף זה ,כראות עיניו.
ככל שמדובר בתוכניות מוזמנות ע"י גורמים חיצוניים (כגון :משרד הבטחון) –
ח.
ההתקשרות בין "הגוף המזמין" והמוסד האקדמי מחייבת עמידה בהחלטות ות"ת
ומל"ג והנחיותיהן ,לרבות בנושא שכר הלימוד ובכלל זה תוספת של  25%לגובה שכר
הלימוד בהתאם להנחיות ועדת מלץ.
 1מוסד יוכל לפרט לות"ת מל"ג מה קיים אצלו מבחינת ההקשר של "תחום".
 2מוסד שידרוש ניסיון מקצועי ו/או ניהולי לתוכנית מיוחדת באופן המשנה את תנאי הקבלה לתוכנית ,יידרש לאפשר זאת גם
בתוכנית הרגילה באופן דומה.
 3לא יתאפשר קיום תכנית מיוחדת אשר מהווה צירוף של תכניות רגילות נפרדות אם למוסד אין הסמכה לתכנית רגילה דומה.
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התוכניות המיוחדות הן באחריות בלעדית של המוסד להשכלה גבוהה ,ורק הוא ,ובכלל
ט.
זה )* :נושא התכנים האקדמיים ,הרמה האקדמית ,והסגל האקדמי )* .קבלת
סטודנטים *) והעסקת הסגל האקדמי .לא ניתן לפעול בעניינים אלה באמצעות
תאגידים  /גופים שאינם המוסד עצמו .תאגידים \ גופים אחרים עימם התקשר המוסד
להשכלה גבוהה ,יוכלו לסייע למוסד במעטפת המנהלית-לוגיסטית-ארגונית בלבד של
התוכניות (שיווק התוכנית ,פרסומה ,פניה לקהלי יעד ,וכ"ו).
יובהר כי תאגידים  /גופים אחרים הנמצאים בשליטה מלאה של המוסד להשכלה
גבוהה וכלל הפעילות הכספית שלהם נכללת בדו"חות הכספיים של המוסד להשכלה
גבוהה המועברים לות"ת -יוכלו גם להעסיק סגל מנהלי בהתאם להנחיות הממונה עם
השכר ,ולשאת בעלויות ההפעלה אחרות שאינן אקדמיות ,בהתאם לסיכומים חתומים
למול המוסד ולכללים התקציבים בהחלטה זו.
החלטה זו לא חלה על תוכניות לתלמידי חו"ל.
י.
פתיחת התוכניות המיוחדות תהיה בהלימה מלאה לכל החלטות הרוחביות
יא.
הרלבנטיות הקיימות של ות"ת ומל״ג ולהנחיותיהן.
אין בחתימה על הסכם ההתקשרות האחוד כדי לגרוע מחובתם של המוסדות לעמוד
יב.
בכלל החלטות המל"ג והות"ת הרלוונטיות וככל שנדרש אישור ות"ת/מל"ג ,מכח
החלטות אחרות ,יש לקבלו טרם פתיחת התוכנית וכתנאי לפתיחתה.
היקף תעסוקת מרצים ,שכר ותקורות בתוכניות המיוחדות
בתוכניות חוץ תקציביות
לא ילמד חבר סגל המוסד בתוכנית חוץ-תקציבית בדרך שתפגע בתוכניות הרגילות,
א.
כגון אם לא השלים את מלוא מכסת ההוראה בה הוא חייב בתוכניות מתוקצבות.
הנחיות ות"ת על היקף העסקה נוספת של חברי הסגל יחולו על חברי הסגל המלמדים
ב.
בתוכניות החוץ-תקציביות.
הבסיס לתשלום לסגל האקדמי בתוכניות החוץ-תקציביות יהיה שכר מורה מן החוץ.
ג.
הנשיא יהיה רשאי לאשר לשלם למרצים "מבוקשים" שכר גבוה יותר מעבר לשכר על
פי ההנחיות ובלבד ששכר זה לא יעלה על כפליים מהשכר המשולם על פי התעריף
ליחידת הוראה למורה מן החוץ על פי ההנחיות ועל פי טבלאות השכר המתפרסמות
על ידי ות"ת .הרשאה זו מותנית באישור תקציבי של אגף הכספים במוסד ,והמוסד
יתעד את הסיבות למתן תשלום גבוה .מעבר לדיווח השנתי הנדרש במסגרת מאגר
הסגל האקדמי ,המוסד ידווח ,לפי דרישה ,בכל שנה לות"ת על חברי הסגל בתוכניות
החוץ תקציביות ,היקף העסקתם ,תחומים והתעריף ליחידת הוראה אשר שולם להם.
יודגש כי הרשאה זו ניתנה בתיאום עם הממונה על השכר במשרד האוצר ,ותיבחן מעת
לעת על ידי ות"ת והממונה על השכר במשרד האוצר אשר רשאים לשנותה.
תקציב התוכנית יהיה מאוזן ויחויב במלוא העלויות הישירות והעקיפות :הוראה,
ד.
מנהלה ותשתיות .כל תוכנית תחויב בהעמסת תקורה מתאימה לתקציב השוטף של
המוסד (בהיקף מומלץ של כ.)20% -
בתוכניות ייעודיות
לא יינתן כל תשלום חריג לסגל האקדמי עבור הוראה בתוכנית ייעודית ("תוכנית
ה.
מתוקצבת "מוזמנת") ,ועל כן ,דין אחד יחול על סגל אקדמי המלמד ,מעבר לשעות
המכסה ,בתוכנית רגילה ובתוכנית ייעודית.4
מעקב
במסגרת המעקב שתקיים המל"ג אחר התוכניות המיוחדות במוסדות ,יתבקשו המוסדות
להעביר דיווחים לסגל המנהלי של ות"ת  /מל"ג בגין התוכניות המיוחדות הפועלות במוסדות,
בהתאם להחלטה זו ,כפי שיקבע מעת לעת.
כלליות ההחלטה
החלטה זו מחליפה את החלטות המל"ג הקודמות בנושא המלצות דו"ח ועדת גרונאו לבחינת
התוכניות החוץ-תקציביות והתוכניות הייעודיות במוסדות להשכלה גבוהה
נושא
המתוקצבים.

 1026/13החלטה :התוכנית הרב-שנתית  -תוכניות לחרדים  -בקשת אוניברסיטת חיפה לקיים תוכנית הסבה
לתואר ראשון בעבודה סוציאלית לאוכלוסיה החרדית (במבח"ר)
בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ט ( )16.7.2019דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת ההיגוי
להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית מיום  31.3.2019ובהמלצת ות"ת מיום  16.2.2019בדבר
בקשת אוניברסיטת חיפה לקיים תוכנית הסבה לתואר ראשון בעבודה סוציאלית לאוכלוסייה החרדית

 4במקרים פרטניים הנוגעים לתוכניות מסוימת ,רשאי מוסד להפנות בקשה חריגה ליחידה לשכר ותנאי העסקה בות"ת.
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(במבח"ר) ,וכן בחוות הדעת התכנונית שהובאה בפניה ,והיא מחליטה לאשר לאוניברסיטת חיפה להגיש
את הבקשה לקיים תוכנית הסבה לתואר ראשון בעבודה סוציאלית לאוכלוסייה החרדית במבח"ר.
 1027/13החלטה :עדכון הרכב צוות פנימי קבוע לטיפול בבקשות להמלצות המל"ג על מינויים לגופים חיצוניים
שונים בהתאם להחלטת המל"ג מיום 20.3.2018
בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ט ( )16.7.2019החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאשר את ההצעה
לעדכון הרכב צוות פנימי קבוע לטיפול בבקשות להמלצות המל"ג על מינויים לגופים חיצוניים שונים,
בהתאם להחלטת המל"ג מיום  20.3.2019כלהלן:
 .1פרופ' אדו פרלמן ,סגן יו"ר מל"ג  -ראש הצוות
 .2ד"ר לאה בם  -חברת מל"ג ,חברת ועדת המשנה התחומית למדעים ,טכנולוגיה והנדסה
 .3פרופ' אביבה חלמיש  -חברת מל"ג ,חברת ועדת המשנה התחומית למדעי הרוח ,חינוך והאמנויות
 .4פרופ' דודי שוורץ  -חבר מל"ג ,חבר ועדת המשנה התחומית למדעי החברה ,ניהול ומשפטים
 ד"ר מרק אסרף  -מנהל בכיר תחום פיתוח ומדיניות אקדמית ,האגף האקדמי ,מל"ג ,מרכז הצוות
 נציג הלשכה המשפטית של מל"ג ,מלווה לצוות.
 1028/13החלטה :נוהל הסדרת חריגות מהחלטות המל"ג  -ציון התמחות על גבי התעודה בתואר ראשון
בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ט ( )16.7.2019דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת פורום יושבי
ראש הוועדות התחומיות במל"ג מיום  11.6.2019בהתייחס לדיווחי המוסדות אשר הוגשו במסגרת
"נוהל הסדרת חריגות מהחלטות המל"ג" בנושא ציון התמחויות ומגמות על גבי תעודת תואר הבוגר
ללא אישור.
המל"ג שבה ומדגישה כי בהתאם למדיניותה אשר נקבעה בהחלטת המל"ג מיום  20.12.2005בנושא
"מהות התואר הראשון – התמחויות ומגמות לתואר ראשון" כי ככלל מוסד להשכלה גבוהה יעניק תואר
ראשון שהוסמך להעניקו בתחום הרחב בו נמצאים רוב לימודי התוכנית לתואר ראשון ואילו את
"ההתמחות/מגמה/מסלול" ניתן יהיה לרשום בגיליון הציונים אך לא בתעודת התואר עצמו.
בהמש ך לאמור לעיל ,מחליטה המל"ג שלא לאשר למוסדות אשר דיווחו במסגרת נוהל הסדרת חריגות
מהחלטות המל"ג לציין התמחויות ומגמות על תעודת הבוגר למחזורי הלימוד אשר יתחילו לימודיהם
בשנה"ל תשפ"א.
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