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  שתית -אביב לכלול תוכיות לימודים וספות בתוכית הרב-: בקשת אויברסיטת תלהחלטה   1029/13

  הוכחית           
מיוםאת המלצת ות"ת ) אימצה המועצה להשכלה גבוהה 13.8.2019בישיבתה ביום י"ב באב תשע"ט (    

לאשר לאויברסיטת תל אביב לפתוח את התוכית לתואר שי בהדסת מערכותהחליטה ו 12.6.2019  
   וזאת במסגרת ,ואת התוכית לתואר שי בפיזיולוגיה של המאמץ, בכפוף למתווה האוטוומיה  
  תית תשע"זהתוכתשפ"ב.-ית הרב ש  

  
  
  

אפרתה, מכללה אקדמית -, לאמוה2022: הסמכה זמית (ראשוה) לשלוש שים, עד אוגוסט החלטה 1030/13
  ) ללא תזה בזכרון, מורשת ישראל וחיוך.M.Edלאמויות ולחיוך להעיק תואר שי (

) אימצה המועצה להשכלה גבוהה  את המלצת ועדת המשה 13.8.2019בישיבתה ביום י"ב באב תשע"ט (
 והחליטה כלהלן: לחיוך, רוח ואמויותהתחומית 

 ח שהגישה."להודות לוועדה בראשותו של פרופ' מעוז עזריהו על עבודתה ועל הדו . 1
לתקופה של שלוש אפרתה, מכללה אקדמית לאמויות ולחיוך -להסמיך את אמוה . 2

בזיכרון, מורשת ישראל  ) ללא תזה.M.Ed) להעיק תואר שי (2022שים (עד אוגוסט 
 וחיוך.

ח התפתחות ודוגמאות לפרויקטי "לקראת תום תקופת ההסמכה תעביר המכללה דו . 3
 גמר.

 לתת, ההסמכה חידוש לקראת התוכית את שיבדקו המקצועית הוועדה/  הסוקרים על . 4
 לתוכית. והתאמתו תהתוכי לשם דעתם

הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג בושא "הגבלת מספר ההסמכות  . 5
 .13.11.2018-הזמיות" כפי שעודכה ב

  
  
  

, למכללה האקדמית בית ברל להעיק תואר 2021: הסמכה זמית (שיה) לשתיים, עד אוגוסט החלטה 1031/13
  ) עם תזה בהערכה ותכון לימודים.M.Edשי (

) אימצה המועצה להשכלה גבוהה  את המלצת ועדת המשה 13.8.2019ישיבתה ביום י"ב באב תשע"ט (ב
 והחליטה כלהלן: לחיוך, רוח ואמויותהתחומית 

 להודות לסוקרות על חוות הדעת שהגישו.   .1
לאחר עיון במכלול החומרים לרבות חוות דעת הסוקרות והתייחסות המוסד, מחליטה מל"ג   .2

להאריך את ההסמכה הזמית של המכללה האקדמית בית ברל להעיק המלצת ועדת המשה ו לאמץ את 
 בשתיים וספות, כדי לבדוק עבודות תזה וספות.  ) עם תזה בהערכה ותכון לימודים.M.Ed(תואר שי 

  
  
  
  

, למכללה האקדמית בית ברל 2022: הסמכה זמית (ראשוה) לשלוש שים, עד אוגוסט החלטה 1032/13
  יסודי-) "מוסמך בהוראת המדעים" במסלול העלM.Teachלהעיק תואר שי (

המלצת ועדת המשה בהמועצה להשכלה גבוהה   דה) 13.8.2019בישיבתה ביום י"ב באב תשע"ט (
 והחליטה כלהלן: אמויותלחיוך, רוח והתחומית 

 להודות לסוקרים פרופ' רון בלודר ופרופ' איליה  לוין על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו. . 1
להסמיך את המכללה האקדמית בית ברל להעיק תואר שי "מוסמך בהוראת המדעים"  . 2

)M.Teach.(  ים, עד אוגוסט2022במסלול העל יסודי לתקופה של שלוש ש. 
ת ייבחו כלל הושאים אשר עלו תוכיחידוש ההסמכה להעיק את התואר בלקראת השלב של  . 3

בחוות דעת הסוקרים ובפרט התאמת הקורסים הדיסציפליריים להכשרת מורים לחטיבה 
העליוה, ובכלל זה שילוב טכולוגיות בהוראת המדעים, חיבור הקורסים הפדגוגיים להוראת 

 ות חקר.המדעים ועיבוי הלימודים בהתמחויות במעבד
החלטת מועצה מיום  - 22.7.2014הארכת ההסמכה תהיה כפופה לעדכון החלטת מל"ג מיום  . 4

  בושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמיות של מוסד להשכלה גבוהה". 13.11.2018
  
  



  
, למכללה האקדמית בית ברל 2022: הסמכה זמית (ראשוה) לשלוש שים, עד אוגוסט החלטה 1033/13

יק תואר שי (להעM.Teachיסודי-) "מוסמך בהוראת המתמטיקה" במסלול העל  
מלצת ועדת המשה בההמועצה להשכלה גבוהה   דה) 13.8.2019בישיבתה ביום י"ב באב תשע"ט (

 והחליטה כלהלן: לחיוך, רוח ואמויותהתחומית 
 הדעת שהגישו.להודות לסוקרים פרופ' אילה לבברג ופרופ' בוריס קויצ'ו על עבודתם ועל חוות   .1
"מוסמך בהוראת  ).M.Teach( שי להסמיך את המכללה האקדמית בית ברל להעיק תואר  .2

  .2022 אוגוסט, עד שלוש שים"  במסלול העל יסודי לתקופה של מתמטיקהה
ת ייבחו כלל הושאים אשר עלו תוכילקראת השלב של חידוש ההסמכה להעיק את התואר ב  .3

 הרחבת הסילבוסים ועדכון מקורות הקריאה.כלל זה בחוות דעת הסוקרים וב
החלטת מועצה מיום  - 22.7.2014הארכת ההסמכה תהיה כפופה לעדכון החלטת מל"ג מיום   .4

 בושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמיות של מוסד להשכלה גבוהה". 13.11.2018
  
  
  

מתמטי לביה"ס היסודי של המכללה ) ללא תזה בחיוך M.Ed.: הסמכה להעיק תואר שי (החלטה 1034/13
  האקדמית אחוה

) אימצה המועצה להשכלה גבוהה  את המלצת ועדת המשה 13.8.2019בישיבתה ביום י"ב באב תשע"ט (
 והחליטה כלהלן: לחיוך, רוח ואמויותהתחומית 

 שו.להודות לסוקרים, פרופ' דורית פטקין ופרופ' בוריס קויצ'ו, על עבודתם ועל חוות הדעת שהגי . 1
) ללא תזה בחיוך מתמטי לביה"ס .M.Edלהסמיך את המכללה האקדמית אחוה להעיק תואר שי ( . 2

 היסודי.
  חיוך מתמטי לביה"ס היסודי.  -המכללה תקפיד על שמה המלא של התוכית  . 3

  
  
  

: אישור למכללת הרצוג מיסודן של מכללת הרצוג ומכללת ליפשיץ לקיים תוכית לימודי החלטה 1035/13
י') -יסודי (ז'-חוגי בת"ך ולימודים כלליים במסלול העל-) דו.B.Edהשלמה לתואר "בוגר בהוראה" (

  במסגרת המח"ר בקמפוס וות ישראל (שים)
המלצת ועדת המשה בהמועצה להשכלה גבוהה   דה) 13.8.2019בישיבתה ביום י"ב באב תשע"ט (

 והחליטה כלהלן: לחיוך, רוח ואמויותהתחומית 
ת לימודי השלמה תוכילאשר למכללת הרצוג מיסודן של מכללת הרצוג ומכלת ליפשיץ לקיים   .1

י') -יסודי (ז'- העל במסלולחוגי בת"ך ולימודים כלליים -דו) .B.Edלתואר "בוגר בהוראה" (
 במסגרת המח"ר, בקמפוס וות ישראל (שים).

ת, תוכיתום שה מהפעלת הות אקדמיות במסגרות חרדיות, בתוכיבהתאם לוהל בדיקת   .2
 ת.תוכילמות סוקר לבדיקת ה

 החלטת המועצה היה בכפוף להחלטה שתתקבל בות"ת.  .3
  
  
  

-) בחיוך מיוחד רבB.Ed.: אישור להמשך קיום תוכית הלימודים לתואר "בוגר בהוראה" (החלטה 1036/13
  ) במכללה האקדמית לחיוך חמדת הדרום6-21גילאי (

המלצת ועדת המשה בהמועצה להשכלה גבוהה   דה) 13.8.2019בישיבתה ביום י"ב באב תשע"ט (
 החליטה כלהלן:היא ו לחיוך, רוח ואמויות בושא שבדון התחומית 

 להודות לסוקרת ד"ר ורית גל על עבודתה ועל חוות הדעת שהגישה.  .1
) בחיוך .B.Ed(ר "בוגר בהוראה" ת הלימודים (לגברים) לתואתוכילאשר את המשך קיום   .2

 . ) במכללה האקדמית לחיוך חמדת הדרום6-21גילאי (-מיוחד רב
  
  

) עם תזה M.A., להעיק תואר שי (2022: הסמכה זמית (ראשוה) לשלוש שים, עד אוגוסט החלטה 1037/13
  בפסיכולוגיה קליית למרכז האקדמי רופין

את המלצת ועדת המשה ) אימצה המועצה להשכלה גבוהה  13.8.2019בישיבתה ביום י"ב באב תשע"ט (
תחומיות במדעי הרוח והחברה והחליטה -התחומית לחברה, משפטים, יהול ועסקים ותוכיות רב

  כלהלן:
  להודות לוועדה על עבודתה ועל חוות הדעת שהגישה לה.  .1
 תזה עםלהעיק תואר שי לאמץ את המלצת הוועדה ולהעיק הסמכה למרכז האקדמי רופין   .2

)M.A.  ( ו עד אוגוסטים דהייית למשך שלוש ש2022בפסיכולוגיה קלי. 
במשך שלושת המחזורים  15-להגביל את מספר התלמידים במסלול עם תואר שי מחקרי ל   .3

 הראשוים (שלוש שים).
כלל הושאים בתום התקופה, וכתאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכית בשית, תוך בדיקת   .4

הוועדה לרבות עמידת המוסד והתוכית בהחלטות המועצה במלואן לרבות בדיקת  ח"דושהועלו 
 .עבודות תזה

בושא "הגבלת  22.7.2014הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום   .5
  מספר ההסמכות הזמיות של מוסד להשכלה גבוהה". 



  
  
  

  ) בסיעוד לאויברסיטת אריאל בשומרוןB.S.N.תואר ראשון (: הסמכה להעיק החלטה 1038/13
בהמלצת ועדת המשה המועצה להשכלה גבוהה   דה) 13.8.2019בישיבתה ביום י"ב באב תשע"ט (

התחומית לטכולוגיה, הדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל 
בקשת אויברסיטת אריאל לקבל הסמכה להעיק תואר ת הוועדה המקצועית שבדקה א דו"חאודות 
  כדלקמן: המחליטהוהיא  ,בסיעוד) .B.S.N(ראשון 

 ת ועל הדו"ח שהגישה למל"ג יו"ש.תוכילהודות לוועדה המקצועית שבדקה את ה  .1
לאמץ את המלצת הוועדה המקצועית ולהעיק לאויברסיטת אריאל הסמכה להעיק תואר   .2

  .בסיעוד) .B.S.N(ראשון 
  
  

: המלצות הצוותים לתיקון ליקויים של המועצה להשכלה גבוהה בעקבות דו"ח מבקר המדיה החלטה 1039/13
  2019ב' מחודש מאי 69

המלצות הצוותים לתיקון ליקויים של ב מל"גדה ) 13.8.2019י"ב באב תשע"ט ( בישיבתה ביום  .1
בושאים: "אסדרת תחום הטיפולים ' ב69ח מבקר המדיה "דוהמועצה להשכלה גבוהה בעקבות 

והיתוחים הפלסטיים אסתטיים", "הגשת ההשכלה הגבוהה למגזר החרדי" ו"כוח אדם 
 תכון, הכשרה והשמה". -בהוראה 

שבתחום  13.8.2018ת ועדת המשה לפיקוח ואכיפה מיום ומל"ג מחליטה לאמץ את המלצ  .2
' בושאים: ב69מבקר המדיה  ח"דול סמכותה ומאשרת את המלצות הצוותים לתיקון ליקויים

"אסדרת תחום הטיפולים והיתוחים הפלסטיים אסתטיים", "הגשת ההשכלה הגבוהה למגזר 
המלצות הצוותים מצורפים כספח   תכון, הכשרה והשמה". -החרדי" ו"כוח אדם בהוראה 

 להחלטה זו. 
  
  

לאישור כהותו של ד"ר חיים שקד המכללה האקדמית לחיוך  -: בקשת חמדת הדרום החלטה 1040/13
  תפקיד שיא המוסדל

בהמלצת ועדת המשה לפיקוח דה המועצה להשכלה גבוהה ) 13.8.2019בישיבתה ביום י"ב באב תשע"ט (
המכללה  -  בושא בקשת חמדת הדרום 13.8.2019וביום  16.7.2019ואכיפה אשר דה בישיבותיה ביום 

המל"ג בחה את הסברי  האקדמית לחיוך לאישור מיויו של ד"ר חיים שקד לתפקיד שיא המוסד. 
המוסד בדבר הצורך והסיבות שהובילו למיוי זה, בהן: הימצאותה של המכללה בתהליך איחוד 
ת המכללות והמעבר לות"ת והימצאות תיקו של ד"ר שקד בשלבי הכה מתקדמים לקראת הגשתו לוועד

המיויים של המל"ג לדרגת פרופסור חבר. לאחר שוועדת המשה שמעה את ציגי המוסד שהופיעו בפיה 
  ולאחר דיוים בושא המל"ג מחליטה כלהלן:

המכללה האקדמית לחיוך מהווה הפרה - הואיל ומיויו של ד"ר חיים שקד לשיא חמדת הדרום  .1
ללה לעמוד בכל החלטות המל"ג לעיין היהול על המכ -של החלטת מל"ג בעיין היהול האקדמי 

  האקדמי להבטחת רמתו האקדמית האותה.
  לדחות את בקשת המכללה לחריגה וזאת בין היתר מהטעמים הבאים:  .2

המוסד לא מצא בתהליך משא ומתן מתקדם לאיחוד עם מכללה אחרת לחיוך ובכל   א.
  מקרה אין בעת הזו כל צפי לגבי איחודו עם מוסד אחר.

התיק האקדמי לקידומו של ד"ר שקד לפרופסור חבר טרם הוגש לוועדת המיויים   ב.
  העליוה של המל"ג.

שיא  –קיימת חשיבות מהותית בהבטחת דרגתו האקדמית של העומד בראש המוסד   ג.
  לצורך הבטחת רמה אקדמית אותה. –

ות המל"ג, לרבות בכל המכללה האקדמית לחיוך לעמוד בהחלט-לאור האמור, על חמדת הדרום  .3
  הוגע למיוי שיא ולדווח למל"ג על יישום ההחלטה.

  
  

  רוחבי -: דוחות הוועדה הבילאומית להערכת איכות לימודי מדעי הים בישראל החלטה 1041/13
את המלצת ועדת המשה ) אימצה המועצה להשכלה גבוהה  13.8.2019בישיבתה ביום י"ב באב תשע"ט (

  יטה כלהלן:להבטחת איכות והחל
קולין בראולי של פרופ'  וותמודה לוועדת ההערכה הבילאומית בראשהמועצה להשכלה גבוהה   .1

 ועל הדו"ח שהגישה. והמעמיקה על עבודתה היסודית
המועצה להשכלה גבוהה רושמת לפיה את התרשמותה החיובית של הוועדה הבילאומית   .2

 מתחום לימודי מדעי הים בארץ.
, כפי למוסדות ליישם את כלל המלצות הוועדה הבילאומית ממליצה להשכלה גבוהההמועצה   .3

 שמפורטות בדו"ח הרוחבי ובדוחות הפרטיים תוך מתן דגש להמלצות הבאות:
  יות וטיפוח השיח והגברת שיתוף הפעולה ביןהספר למדעי הים בארץ בתיראשי התוכ 

רלווטיים) שיוביל להתייעלות (ההלתן, הסגל המלמד, הסטודטים ומכוי המחקר ה
  וקידום התחום כולו.  

  טים להשתלב בקורסים לתארים מתקדמים ו/או  במחקר, בכללמתן אפשרות לסטוד
  ות למדעי הים, ללא שיוך מוסדי.תוכיה

 .יות הלימודים בכל רמות התואר בתחום מדעי היםה תוכהגדרת מב 



 יהגדרת תוצרי למידה ברי מדידה לותתוכיטור ההצלחה בפועל. ות השוו 
  
  

  אויברסיטת חיפה -: דו"ח הוועדה הבילאומית להערכת איכות לימודי מדעי הים בישראל החלטה 1042/13
את המלצת ועדת המשה ) אימצה המועצה להשכלה גבוהה  13.8.2019בישיבתה ביום י"ב באב תשע"ט (
  להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

מודה לוועדת ההערכה הבילאומית בראשותו של פרופ' קולין בראולי המועצה להשכלה גבוהה   .1
 על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.

המועצה להשכלה גבוהה קוראת לאויברסיטת חיפה ללמוד בעיון את מכלול המלצות הוועדה   .2
 הבילאומית המופיעות בדו"ח ולפעול ליישומן.

כימיה -ת למחלקות לציוויליזציות ימיות וגאוהבילאומי ועדההו המלצות של המלא היישום  .3
 .לצורך בהתאם או הבא ההערכה בסבב ייבדק ימית

להתייחס למספר ושאים מרכזיים  אויברסיטת חיפהמבקשת מ המועצה להשכלה גבוהה  .4
המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות 

 : 01.07.2020עד לתאריך  להלן,
  בית הספר למדעי הים ע"ש צ'רוי:

כימיה ימית, וביולוגיה ימית) -המבה הארגוי הוכחי, בו המחלקות (ציוויליזציות ימיות, גאו  א.
בבית הספר למדעי הים, כפופות גם לפקולטות למדעי הרוח ולמדעי הטבע, יוצר קשיים ביהול 

הספר על חברי הסגל במחלקות לשתף פעולה באופן הדוק עם בית הספר. על מת לחזק את בית 
 ההלת בית הספר.

של בית הספר ולסח הלים ברורים, תוך  ת האסטרטגיתתוכילקיים דיון מעמיק בוגע ליש   ב.
ות לימודים, מערך תמיכה תוכי, פיתוח מדייות עתידית לגיוס וקידום חברי סגלהתייחסות ל

 עתידיים.  בסטודטים והקצאת משאבים 
  המחלקה לביולוגיה ימית:

כימיה במקום חבר הסגל בתחום -על המחלקה לביולוגיה ימית לגייס חבר סגל חדש בתחום הביו  ג.
   אשר עתיד לצאת לגמלאות. תכימיה הסביבתי-הגיאו

בתחום  ולשקול גיוסים חדשיםתחומי המחקר במזרח הים התיכון  יב אתהרחמומלץ למחלקה ל  ד.
 .הביוטכולוגיה

על המחלקה לביולוגיה ימית לפעול לחיזוק שיתופי הפעולה האזוריים והלאומיים בתחום   ה.
  הביולוגיה הימית.

  
  
  

  המרכז האקדמי רופין  -: דו"ח הוועדה הבילאומית להערכת איכות לימודי מדעי הים בישראל החלטה 1043/13
את המלצת ועדת המשה אימצה המועצה להשכלה גבוהה   )13.8.2019בישיבתה ביום י"ב באב תשע"ט (
  להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבילאומית בראשותו של פרופ' קולין בראולי   .1
 על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.

העמוקה של הוועדה הבילאומית המועצה להשכלה גבוהה רושמת לפיה את התרשמותה   .2
ת הלימודים לתואר "בוגר" במרכז האקדמי רופין, אשר יכולה להוות מודל לדוגמא תוכימ
 ות אחרות לתואר ראשון בתחום.  תוכיל

ו של בית הספר למדעי הים, המועצה להשכלה גבוהה על מת לשמר ולהמשיך לשפר את רמת  .3
לצות הוועדה הבילאומית המופיעות בדו"ח ולפעול קוראת למוסד ללמוד בעיון את מכלול המ

 ליישומן.
 .לצורך בהתאם או הבא ההערכה בסבב ייבדק הבילאומית הוועדה המלצות של המלא היישום  .4
  

  
  

האויברסיטה  -: דו"ח הוועדה הבילאומית להערכת איכות לימודי מדעי הים בישראל החלטה 1044/13
  העברית בירושלים

את המלצת ועדת המשה ) אימצה המועצה להשכלה גבוהה  13.8.2019בישיבתה ביום י"ב באב תשע"ט (
  להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבילאומית בראשותו של פרופ' קולין בראולי   .1
 על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.

 שכבר והפעולות הרציית ההתייחסות על לאויברסיטה העברית מודה כלה גבוהההמועצה להש  .2
אויברסיטה מבקשת מה המועצה להשכלה גבוהה .ליישום המלצות הוועדה הבילאומית עשו

להתייחס למספר ושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח למל"ג בפירוט  העברית
 :01.07.2020טות להלן, עד לתאריך אודות יישומן של ההמלצות אשר מפור

המכון למדעי החיים,  ראשוחברי הסגל האקדמי הבכירים  בשיתוף תתוכיעל ראש ה  א.
 ת האסטרטגית למחלקה אשר תכלול, בין היתר,תוכילקיים דיון מעמיק בוגע ל

 למימושם.  לוח זמיםו לתואר שי באוקייוגרפיה תתוכיההתייחסות לחזון ומטרות 
ת, המגיע ממחלקות וממכוי מחקר שוים, יש להגדיר תוכילאור הרכב הסגל המגוון ב  ב.

 ת. תוכיבאופן ברור את תפקידו ותחומי האחריות של ראש ה



יש להקצות משאבים להתעת תהליך של שיתופי פעולה מחקריים עם סטודטים   ג.
 .ה מרחוקלמידב תיוהתסוו,פתיחת קורסי סמיר חדשים בתחום אוקייוגרפיה 

בטיח כי כל המשרות של חברי הסגל הפורשים יישארו בבית לה, ההלת המוסד על   ד.
  ויאוישו ע"י חברי סגל חדשים מתחום מדעי הים. הספר,

על המחלקה לבחון ולתכן בקפידה גיוס חברי סגל חדשים, ואף לשקול מיויים   ה.
שיווצרו בעקבות  םייהפותקים המשותפים עם פקולטות/מחלקות אחרות, למילוי 

 . הפרישה הקרבה של חברי סגל
  

  
 בקשת אויברסיטת חיפה לקיים במבח"ר תוכית -: המשך הדיון בתוכית הרב שתית החלטה 1045/13

  תחומיים בהתמחות בלוגיסטיקה -לקראת תואר ראשון בלימודים רב
בהמלצת ועדת ההיגוי להגשת ) דה המועצה להשכלה גבוהה 13.8.2019י"ב באב תשע"ט ( בישיבתה ביום

בדבר בקשת  31.7.2019ובהמלצת ות"ת מיום  31.3.2019ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית מיום 
ת לקראת תואר ראשון בלימודים רב תחומיים בהתמחות בלוגיסטיקה, תוכיאויברסיטת חיפה לקיים 

ת, תוכיאויברסיטה להגיש את הוכן בחוות הדעת התכוית שהובאה בפיה, והיא מחליטה לא לאשר ל
זאת מהימוקים הבאים: א. לימודים רב תחומיים הוגדרו כרמה ג' בסדר העדיפויות התחומי שהמליצה 
עליו בזמו ועדת ההיגוי להגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית ואושר ע"י ות"ת ומל"ג; ב. 

ת לתואר תוכייברסיטת בר אילן לקיים ת הרב שתית לאוכלוסייה החרדית אושר לאותוכיבמסגרת ה
ראשון בלוגיסטיקה ויהול במח"ר של האויברסיטה. עם זאת, יתאפשר לאויברסיטה להגיש בקשה 

 מחודשת לקראת שה"ל תשפ"ב.
  
  

: הצעה למועמד, חבר סגל אקדמי בכיר במוסד להשכלה גבוהה מוכר, לכהוה כחבר ועדת החלטה    1046/13
  2018-הפיקוח על מעוות יום לפעוטות, התשע"טהערר על פי חוק 

, יקים שר העבודה, 2018-לחוק הפיקוח על מעוות יום לפעוטות, תשע"ט 56על פי סעיף   א. 
הרווחה והשירותים החברתיים ועדת ערר, שתפקידה לדון בעררים על החלטות כאמור 

להשכלה  "חבר הסגל האקדמי הבכיר ממוסד מוכרלחוק, ואחד מחבריה:  55בסעיף 
גבוהה בעל ידע ויסיון בתחום הגיל הרך שהמליצה עליו המועצה להשכלה גבוהה 

  ".1958-כמשמעותה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח
בהתאם לסעיף זה ובהמשך לפיית משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים בושא,   ב. 

מוסדות להשכלה גבוהה, ולאחר סבב התייעצות שקיימה המועצה להשכלה גבוהה עם ה
מועמדים, ובסופו של תהליך החליטה המועצה להשכלה גבוהה  11בחו ע"י המל"ג 

) להמליץ על המועמד הבא כמועמד 13.8.2019בישיבתה שהתקיימה ביום י"ב באב תשע"ט (
: 2018-על פי חוק הפיקוח על מעוות יום לפעוטות, תשע"ט בועדת הערר,המל"ג לכהוה 

, פרופסור מן המיין בחוג לפסיכולוגיה והתפתחות הילד שורץ-שגיאפרופ' אבי 
 באויברסיטת חיפה (תחום מחקר: חקר הגיל הרך).

הוא הבכיר מבחיה אקדמית מבין כל המועמדים שההמלצה על המועמד התבססה על כך   ג. 
עוסק ישירות בחקר הגיל הרך, בהתפתחות הילד ובכל הקשור לסביבה המשפחתית ו

הוא מייעץ למשרד העבודה והרווחה בכל הקשור המטפלת בילדים מלידה.  והסביבה
להתפתחות הילד כולל גם בושאים הקשורים למעוות יום ובוסף, משרד העבודה והרווחה 

מקום להתחשב בכך בהיתן שהמיוי שלו  הצוות בדיעה שיש המליץ מפורשות על בחירתו.
 שר על העמדות האקדמיות שלו. עשוי לתרום ליעילות וועדת הערר מבלי להתפ

  
  
  
: הצעה למועמד, חבר בכיר של הסגל האקדמי בתחום החשבואות במוסד להשכלה גבוהה, החלטה 1047/13

  1955-לכהוה במועצת רואי חשבון על פי חוק רואי חשבון, התשט"ו
  חבריה: ואלה... , קובע כי "תוקם מועצת רואי חשבון1955-(א) לחוק רואי חשבון, תשט"ו 2סעיף 

) ..."חבר בכיר של הסגל האקדמי בתחום החשבואות במוסד להשכלה גבוהה, ששר המשפטים מיה 9(
  אותו על פי המלצת המועצה להשכלה גבוהה";

בהתאם לסעיף זה ובהמשך לפיית משרד המשפטים בושא, ולאחר סבב התייעצות שקיימה המועצה 
מועמדים. בסופו של תהליך החליטה  6להשכלה גבוהה עם המוסדות להשכלה גבוהה, בחו ע"י המל"ג 

) להמליץ על המועמדת 13.8.2019המועצה להשכלה גבוהה בישיבתה שהתקיימה ביום י"ב באב תשע"ט (
  :1955-חוק רואי חשבון, תשט"ופי  לעבמועצת רואי חשבון באה כמועמדת המל"ג לכהוה ה

יהול מידע וידע, , מהמחלקה ליהול וכלכלה באויברסיטה הפתוחה (מומחיות אקדמית: פרופ' יצה גרי
  .)השבחת ערך, חשבואות יהולית, למידה מקוות

עלת המעד הרחב ביותר של , ביותר מבין המועמדיםהיא הבכירה ב פרופ' יצה גריהימוקים לבחירה: 
  . בחשבואות וקיבלה המלצות למיוי ממספר מוסדות להשכלה גבוהה תחומי התמחות

  
  

  ח י ם ו ו י ד

  



הקמת צוות מתוך ועדת הליווי ללמידה דיגיטלית לבדיקת בקשות של מוסדות לפעול בהתאם להחלטת   : דיווח
  למידה דיגיטלית: הגדרה ואסדרהבושא  13.11.2018המל"ג מיום 

רשמה  המועצה להשכלה גבוהה לפיה את הדיווח על  ) 13.8.2019בישיבתה ביום י"ב באב תשע"ט (
הקמת צוות מתוך ועדת הליווי ללמידה דיגיטלית, לבדיקת בקשות של מוסדות לפעול בהתאם להחלטת 

  בושא למידה דיגיטלית: הגדרה ואסדרה. 13.11.2018המל"ג מיום 
  :הצוות הרכב

 י יובל 'רופפהצוות ר"יו  - גרעי  
 ה 'פרופג"מל חברת - דודיוק ח  
 צברי ברעם איילת 'פרופ  
 דיגיטלית ישראל - רביב/ מר אסף וייס ערן מר  
 יקה 'גב ,אסרף מרק ר"דר-שמילוביץ  מוהצוות מרכזי -אופ  

הצוות יבדוק בקשות של מוסדות לקבל אישור לקיים תוכיות לימודים בהן ישם קורסים מקווים 
ואת האותות של התוכיות  ,הלמדים בתוכיותדיגיטליים בהיקף העולה על שליש מכלל הקורסים 

  .13.11.2018שדווחו למל"ג בהתאם להחלטת המל"ג מיום 
  הצוות יגיש המלצות לות"ת ומל"ג בושא זה.

  
  

בקשת הקריה האקדמית אוו לפתוח תוכית לימודים לתואר שי ביהול ארגוים חיוכיים וחברתיים   : דיווח
  העברה לבדיקה של ועדה -

אודות החלטת ועדת קיבלה המועצה להשכלה גבוהה דיווח ) 13.8.2019בישיבתה ביום י"ב באב תשע"ט (
בושא שבדון והיא רושמת  16.7.2019המשה התחומית לחיוך, הוראה, רוח ואמויות מישיבתה ביום 

 לפיה כלהלן:
  חוות הדעת שהגישו.יוסף קליין ופרופ' אביעד רז על עבודתם ועל להודות לסוקרים פרופ'   .1
לאור העובדה שהוגשו שתי חוות דעת סותרות (חיובית ושלילית) בוגע לבקשת הקריה   .2

ת לימודים לתואר שי ביהול ארגוים חיוכיים וחברתיים, תועבר תוכיהאקדמית אוו לפתוח 
ם והל מתי יש למות סוקרי 8.8.2017(בהתאם להחלטת מל"ג מיום  הבקשה לבדיקה של ועדה

  ומתי יש למות ועדה).
  
  

* * * * * 
  ספחים

  
  1039/13ספחים להחלטה מס' 

  
  הלוחות 4 יצורפו כאן
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 המועצה להשכלה גבוהה  שם הגוף המבוקר:

 ב 69דוח שתי  מסגרת פרסום הדוח:

 אסדרת תחום הטיפולים והיתוחים הפלסטיים האסתטיים  כותרת הדוח:

  20181802 מס' הדוח:

  18752496 מזהה הדוח:

                  מועד דיווח הגוף המבוקר: 

 הליקוי/המלצת ביקורת כותרת ליקוי מס'

תאריכי 
הדיוים 
בצוות 
לתיקון 
 ליקויים

 פירוט פעולות התיקון בהתאם להחלטות הצוות
פרטי 

האחראי על 
 התיקון 

המועד 
לתיקון 
 הליקוי

סטטוס 
  -תיקון 

הליקוי 
תוקן/ לא 

תוקן/ תוקן 
חלקית/ 
 אחר

1 

אסדרת ההכשרה 
לביצוע טיפולים 

ויתוחים 
פלסטיים 
אסתטיים 

 והפיקוח עליהם

מקצוע הקוסמטיקה איו חשב מקצוע רפואי,   -ליקוי 
לא דרש רישיון לעסוק בו והוא איו מפוקח על ידי 

משרדי הבריאות והעבודה. אין חלוקה מוגדרת ובהירה 
בין סוג הטיפולים שקוסמטיקאיות רשאיות לבצע ובין 

הטיפולים החשבים עיסוק ברפואה שרק רופאים 
ולים הולכים רשאים לבצע, והגבולות בין סוגי הטיפ

ומיטשטשים. כך בעלי מקצועות שאים רופאים, ובכלל 
זה קוסמטיקאיות, גולשים לעיתים לטיפולים שרק 

רופא מוסמך לעסוק בהם, והדבר עלול לסכן את 
בריאות המטופל. קוסמטיקאיות גם אין מחויבות 

לעבור הכשרות ועוסקות בו גם קוסמטיקאיות שאין 
טיפול בטוח ויעיל.  בידיהן הידע המקצועי המאפשר

קוסמטיקאיות ומכוי קוסמטיקה עושים בפרסומיהם 
רפואי" -שימוש תדיר ולא תקין במוחים "רפואי" ו"פרה

ומציגים תעודות הכשרה בעלות אופי רפואי. באורח זה 
וצר מצג מטעה שהמקצוע משתייך לתחום הרפואה, אף 

על פי שההכשרות אין רפואיות במהותן. משרד 
יו אוכף את האיסור על השימוש בכיויים הבריאות א

אלו. המל"ג לא פעלה גד המוסדות להכשרה בתחום 
הקוסמטיקה שהתהדרו בהגדרה "מכללה" או 

"אקדמיה" שלא כדין. המלצות ועדה משותפת מטעם 

 

לצערו ההסבר שמסרו בזמו לטיוטת הדו"ח, לפיו אין ליקוי 
רלבטי בתחום אחריותה של המל"ג, לא התקבל, ועל כן חזור 

  על ההסבר:
 1958 –המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח  לחוק) א(ח21סעיף 
כיוי וה קובע מספר כיויים מוגים "חוק המל"ג") –(להלן 

מכללה ו איו כלל בו, משמע: אין מדובר בכיוי מוגן "מכללה"
  . יכולה לפעול כמכללה שאיה אקדמית

על כן . בלבד" מוסד חיוך"מחיל את האיסור על ) א(ח21סעיף 
מוסדות "ג מוסמכת לפעול כגד "הקביעה בדוח לפיה המל

 .המפרים את החוק איה מדויקת" הכשרה
והל לטיפול במקרים של חשש להפרה של סעיף גובש ג "במל

תבחיים להגדרת , בין היתר, קובע ג אשר"לחוק המל) א(ח21
  ."מוסד חיוך"

הן באופן , ג פועלת בצורה מרצת ואקטיבית"המלמעבר לכך, 
בטיפול במוסדות חיוך , בושא ציבורהיזום והן כתגובה לפיות 

ח(א) 21הקבועים בסעיף  מוגיםהאשר עושים שימוש בכיויים 
ומורה לאותם מוסדות לחדול משימוש בכיויים  לחוק המל"ג

ואף פוה בעיין זה לממוה על הגת הצרכן והסחר ההוגן  אלה
ות לאכיפת החקיקה ולמשטרת ישראל אשר להן סמכוי

הרלווטית על המוסדות אשר עושים שימוש בכיוי מוגן ביגוד 
 .לחוק המל"ג

ג בכל הוגע לשימוש אסור "משיך ופעל לפי הוראות חוק המל
 . בכיויים מוגים שעשה על ידי מוסדות חיוך

 

 תוקן  
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משרדי הבריאות והעבודה לאסדרה של הכשרת 
הקוסמטיקאיות והפיקוח על מכוי קוסמטיקה 

ולחם של משרדי הבריאות בחקיקה מצאות על ש
שים), אך לא באו לידי  15( 2004והעבודה מאז שת 

מימוש ואף לא ידוו מאז. בפועל מגלגלים משרדים 
אלה את האחריות האחד לרעהו ומתערים הלכה 

למעשה מאחריותם לאסדרת תחום הקוסמטיקה אגב 
היעדר פיקוח על התחום, וזאת למרות הערות מבקר 

בר. כל עוד אין אסדרה של התחום, המדיה על כך בע
אין למשרד כלים ברמה המשמעתית לטפל 

בקוסמטיקאיות החורגות מתחום הקוסמטיקה, הכלים 
 הקיימים מוגבלים וכך ותר התחום פרוץ.

 
על משרדי הבריאות והעבודה לפעול לתיקון   -המלצה 

הליקויים שעלו בדוח זה ולטפל במכלול ההיבטים 
ע הקוסמטיקה. וכח הקשורים לאסדרת מקצו

התערותם של משרדי הבריאות והעבודה מקבלת 
אחריות על אסדרת התחום, על שר הבריאות ושר 
העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, להיות 

מעורבים בקידום האסדרה הדרשת ולהביא לשיתוף 
פעולה בין המשרדים. על המשרדים לאכוף את האיסור 

ה רפואית" או על השימוש בכיויים "קוסמטיק
רפואית", ועל המל"ג לפעול גד גופים -"קוסמטיקה פרה

המתהדרים בהגדרות "מכללה" או "אקדמיה" ללימודי 
 קוסמטיקה.
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 הוועדה לתכון ולתקצוב (ות''ת) -המועצה להשכלה גבוהה  שם הגוף המבוקר:

 ב 69דוח שתי  מסגרת פרסום הדוח:

 הגשת ההשכלה הגבוהה למגזר החרדי  כותרת הדוח:

  20151410 מס' הדוח:

  20991600 מזהה הדוח:

                  מועד דיווח הגוף המבוקר: 

 ביקורת הליקוי/המלצת כותרת ליקוי מס'

תאריכי 
הדיוים 
בצוות 
לתיקון 
 ליקויים

 פירוט פעולות התיקון בהתאם להחלטות הצוות
פרטי 

האחראי על 
 התיקון

המועד 
לתיקון 
 הליקוי

סטטוס 
  -תיקון 

הליקוי 
תוקן/ לא 

תוקן/ תוקן 
חלקית/ 
 אחר
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מידת 
האפקטיביות של 

 התוכיות

שיעור הגברים מכלל הסטודטים החרדים:   -ליקוי 
שיעור הגברים החרדים באקדמיה מוך באופן 

משמעותי מזה של השים החרדיות, אך התוכיות לא 
קבעו יעד של הגדלת שיעורם של הגברים מקרב כלל 

הסטודטים החרדים. שיעור זה אף ירד במהלך 
הפעלתה של התוכית, ועיקר הגידול היה דווקא 

ל השים הלומדות לימודים אקדמיים. בשיעורן ש
ועל אף המלצות מחקר שליווה את  -למרות זאת 

התוכית הראשוה, ולפיהן כדי לעודד השתתפות גברים 
בלימודים אקדמיים יש להגדיל את המלגות לגברים 

בתוכית השייה צומצמה העדיפות שיתה  -בלבד 
לגברים בקבלת המלגות. לפיכך, שיעור הגברים בקרב 

 הסטודטים עלול להמשיך לקטון.

14.7.19  
23.7.19 

ביגוד לאמור, שיעור הסטודטים הגברים החרדים לא פחת  .א
אחוז מתחילת הדרך,  30-במהלך השים, אלא עמד על כ

 ואבסולוטית מספרם גדל. 
ההחלטות שהתקבלו בושא שיעור הגברים החרדים וחלוקת   .ב

   להלן: להמלצות המחקרהמלגות היו בהתאם 
  ).3.2.3שמירת השיעור הקיים לפחות (סעיף  .1
הקדמת השים בדרג א' לגברים דרג ג' (סעיף  .2

הגברים  ) וזאת על מת להגדיל את מספר3.4.3.1.1.2
 .החרדים במקצועות דרג א'

רמות עדיפות:  3-עוד בהיר כי, תחומי הלימוד מחולקים ל
תחומים יישומיים הדרשים -הדסה, מדעים ורפואה; ב-א

  יתר התחומים. -העבודה; גבשוק 

ההמלצות הוגעות למלגות מטרתן עידוד תחומי ההדסה 
ותחומים דרשים במשק על פי תחומים שאים דרשים בשוק 

 העבודה, והן יושמו במלואן.

 אחר  
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מידת 
האפקטיביות של 

 התוכיות

על ות"ת ומל"ג לקבוע יעדים מדידים של   -המלצה 
הגדלת שיעור הבוגרים החרדים ושל מספר הגברים 

ולקוט פעולות להשגתו, לרבות  -החרדים הלומדים 
מעקב שוטף. על ות"ת ומל"ג גם לתת את הדעת על כך 

14.7.19  
23.7.19 

 :ראוי לציין כיבהמשך לסעיף הקודם ובמעה לסעיף זה, 
 -חלוקת מלגותבהתייחס לצמצום עדיפות לגברים ב  .א

כאמור, מתן עדיפות לתחום הלימוד ורק לאחר מכן מתן 
עדיפות לגברים על פי שים עשה בהתאם להמלצות 

ועדת ההיגוי 
להגשת 
ההשכלה 

 אחר 
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שצמצום העדיפות אשר יתה לגברים בקבלת המלגות 
בקרב  עלול לגרום לקיטון וסף בשיעורם של הגברים

הסטודטים החרדים, וזאת ביגוד למטרת התוכית. 
עליהן להקטין את התמריץ ללימודי ההוראה והחיוך 
של שים, שכן היצע התעסוקה בתחומי ההוראה קטן 

באופן משמעותי ממספר השים החרדיות הלומדות 
הוראה. על מל"ג וות"ת לתעדף מקצועות שיש בהם 

ם האמור צורך משקי מוכח, כפי שקבע בהסכ
 עם משרד האוצר. 2016מספטמבר 

במסגרת בחית התכית הרב שתית המחקר. עם זאת, 
הערכת כיום, בחת האפשרות לחלוקה שווה של משאבי 

 המלגות בין גברים ושים.
 -בהתייחס להקטת התמריץ ללימודי הוראה לשים  .ב

בפועל, באמצעות עדכון  התמריץ ללימודי הוראה הופחת
השלמה להוראה לרמת העדיפות המוכה  סיווג תכיות

תקצוב המוסדות והן במסגרת חלוקת , הן במסגרת ביותר
 שוה וזאתתארים מלאים להוראה לא סיווג . המלגות

 בהתאם להמלצות משרד החיוך.
לתמרוץ מקצועות דרשים כאמור בהסכם עם  בהתייחס   .ג

תמרוצם  ואופןמקצועות ה עדיפותעדכון סיווג  -האוצר
 עם האוצר. מלאעשה בתיאום 

 הגבוהה
 לחרדים

3 

היעדר טיפול 
בשירה 
 מהלימודים

כדי להתמודד עם פערי הידע ועם פערים   -ליקוי 
בהרגלי הלמידה של מועמדים חרדים ללימודים 

מפעילים המוסדות האקדמיים המשתתפים בתוכיות 
אקדמיות ייעודיות. האפקטיביות של -מכיות קדם

המכיות בתקופת הפעלתה של התוכית הראשוה 
הייתה חלקית: המכיות הועילו בעיקר לשים 

ור הושרים מהמכיות בקרב הגברים החרדיות, ושיע
בקרב השים). שיעור  35%(לעומת  55%-הגיע לכ

השירה מהלימודים האקדמיים במגזר החרדי גדול 
יותר מפי שיים משיעורו בקרב המגזרים האחרים: 

שיעור הגברים החרדים הושרים מהלימודים 
אצל הגברים  20%-(לעומת כ 46%-האקדמיים מגיע לכ

(לעומת  28%-כ -ואצל השים החרדיות חרדים), -הלא
 100חרדיות). בחישוב משוקלל, מכל -אצל הלא 12%-כ

 45גברים חרדים שיתחילו ללמוד במכיות ימשיכו רק 
מהם יקבלו תואר (לעומת  24ללימודים אקדמיים, ורק 

שים חרדיות). למרות זאת, ועדת ההיגוי,  100מכל  47
רה (לרבות תוים ות"ת ומל"ג לא אספו תוים על השי

מפולחים), לא יתחו לעומקן את תופעת השירה ואת 
סיבותיה (ובפרט אצל גברים חרדים), לא קבעו יעד של 
צמצום תופעת השירה, לא קיבלו החלטות בושא ואף 

 לא יישמו פתרוות.
 

כדי לצמצם את תופעת השירה על ות"ת   -המלצה 

14.7.19  
23.7.19 

בהר בתגובתו לטיוטת הדו"ח כי התוים ולצערו על אף שה
 מה גם עליהם הסתמך המבקר אים רלווטיים לתכית החדשה,

בעייתית ועל כן הסקת  שהתפרסמה שמתודולוגיית המעקב
לפרסם את התוים כביקורת על  הוחלט המסקות שגויה,

  מל"ג.
  

שוטף אחר שירה ושיעור  בוגע לשירה, או מקיימים מעקב
כלים להתמודדות יגובשו לממצאים סיום הלימודים. בהתאם 

עם התופעה. התוים יובאו לדיון בוועדת ההיגוי להגשת 
  ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית.

  
, באמצעות קרן קמ"ח, מעיקה ות"ת –באשר למיעת שירה 

לימודים מלגות שכ"ל, יעוץ והכווה אקדמיים טרום תחילת ה
וליווי במהלך הלימודים כחלק מהמטרה להבטיח את שילובם 

כמו כן, המעטפת היתת באמצעות  בה"ג ואת סיום לימודיהם.
המוסדות, מטרתה סיוע בהשתלבות אקדמית וחברתית אשר 

  בכוחה, בין היתר, לצמצם את תופעת השירה. 
  

בטעות יסודה.  הכלליתכל ההסתכלות וההשוואה לאוכלוסייה 
ועם תוים שוים ה ומגיעה מרקע ש האוכלוסייה החרדית

ולכן לא יתן לצפות שאחוזי השירה מהאוכלוסייה הכללית 
העובדה שהמדיה פוטרת אוכלוסייה זו בשל יהיו דומים. 
מובן שעליהם להתחיל את לימודיהם במכיות  מלימודי ליבה
כמו  .עקב הפערים הלימודיים ושתהיה שירה קדם אקדמיות

בושא צמצום 
 -השירה 

ועדת ההיגוי 
להגשת 
ההשכלה 
הגבוהה 
 לחרדים

 תוקן 
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מודד ומל"ג לספק כלים שיאפשרו לסטודטים להת
אם באמצעות הכה  -בהצלחה עם אתגר הלימודים 

מוקדמת יעילה המותאמת לצורכיהם, ואם באמצעות 
ליווי ותמיכה מתאימים במהלך הלימודים. בד בבד, מן 

הראוי שהן ישקלו מתן הכווה מתאימה למבקשים 
אם  -ללמוד עוד בטרם החלו בלימודיהם לתואר אקדמי 

הם, ואם בבחית בבחירת תחום הלימודים המתאים ל
אפשרויות חלופיות להשתלב בהכשרה מקצועית 

מתאימה במסגרת שאיה אקדמית. היות שבדרך כלל 
גברים חרדים אים לומדים מקצועות ליבה ומגיעים 
לאקדמיה עם פערי ידע עמוקים, יש לשוב ולבחון את 

להפעיל מכיות  -שכללה במחקר המלווה  -ההמלצה 
 להשלמת בחיות הבגרות.

כן, לעומת סטודטים מהאוכלוסייה הכללית גם המצב 
  המשפחתי איתו מגיע ללימודים הסטודט החרדי הוא מורכב.

 עם זאת, משיך לפעול ולעקוב כדי לצמצם את תופעת השירה.
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תיעדוף תחומי 
לימוד שאיו 

צורכי הולם את 
 המשק

מהבוגרים החרדים בשות התוכית  78%-כ  -ליקוי 
מהן  44%) הן שים, 2017 - 2011התשע"ז (-התשע"ב

הין בוגרות לימודי חיוך והוראה במכללות האקדמיות 
 6,500-לחיוך.לפי תוי משרד החיוך, בכל שה כ

חרדיות מקבלות תעודת הוראה (לאחר לימודים 
ם), אף שמערכת החיוך אקדמיי-אקדמיים או לא

מורות, ואין  1,500-החרדית איה זקוקה ליותר מ
מחסור במורות חרדיות בשום מקצוע. לעומת זאת, יש 

מחסור במורים חרדים (גברים) למקצועות הליבה. היות 
שבמגזר החרדי בדרך כלל מורים גברים מלמדים בים 

ומורות שים מלמדות בות, אין בעודף המורות כדי 
ם את החסר במורים גברים. לפי תוי הלמ"ס, להשלי

רובם המוחלט של החרדים שלמדו במוסדות להכשרת 
) 2016 - 2012התשע"ו (-עובדי הוראה בשים התשע"ג
 88%-מהגברים וכ 63%-לא עסקו במקצוע ההוראה (כ

 -מהשים). למרות זאת, שיעור החרדים לומדי ההוראה 
בהתמדה בכל ממשיך לעלות  -ובייחוד שיעור השים 

העקרוות לקביעת סדרי העדיפויות במתן מלגות  שה.
ות"ת, לפחות בחלקם, אים עולים בקה אחד עם 

בין ות"ת למשרד האוצר על  2016ההסכם מספטמבר 
שתית השייה, עם המצב התעסוקתי -התוכית הרב

במקצוע ההוראה ועם המלצות המחקר המלווה. למרות 
ים חרדיות בתחום היעדרו של אופק תעסוקה לש

14.7.19  
23.7.19 

עם סיום התיכון, מספר רב של שים חרדיות לומדות  .א
בסמירים לא אקדמיים שאים תחת פיקוח המל"ג. הוראה 

לכמות המורות החרדיות שלא למדו באקדמיה כפתרון 
הוחלט לעשות אקדמיזציה בה אחו ותים העדפה 

לתארים מלאים על פי ותים העדפה ולמקצועות ליבה 
סיווג דירוג תחום הוראה עשה עפ"י תכיות השלמה. 

המלצות משרד החיוך, אשר הוא מהווה הסמכות 
בכל התכון של תחום ההוראה. המקצועית הממליצה 

במורות משרד החיוך הציג תוים לפיהם יש מחסור 
יות במגזר החרדי, והעביר המלצה לפתיחת תכ אקדמאיות

למגזר החרדי בהכשרה אקדמית להוראה. ראוי לציין כי 
הכשרה אקדמית בתחום ההוראה לשים חרדיות היה 
חיוית ללימודי דור העתיד. בהקשר זה ות"ת אף ביצעה 
הבחה בין הכשרה להוראה בתחומי הליבה לבין הכשרה 
להוראה בתחומים שאים ליבה, כאשר לראשון יתת 

"ת עדכה את תחומי העדיפות כך עדיפות. כמו כן, ות
שתכיות השלמה לתואר בהוראה (בהן לומדות חלק יכר 
מבוגרות הסמירים להוראה) יופרדו מתכיות מלאות 

 בתחום ויסווגו בדירוג המוך ביותר.
תיעדוף חלוקת המלגות עבור האוכלוסייה החרדית   .ב

בהשכלה הגבוהה עשתה ועשית בתיאום מלא עם משרד 
י ההסכם עם האוצר ות"ת התחייבה לתת האוצר. עפ"

למגדר  בלעדית עדיפות לתחומי הלימוד על פי עדיפות

ועדת ההיגוי 
להגשת 
ההשכלה 
 הגבוהה

לאוכלוסייה 
 החרדית

 אחר 
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ההוראה והחיוך, וספו למעגל הזכאים למלגות שים 
צומצמה  2017שלמדו תחום זה.בהחלטת מל"ג ממאי 

העדיפות שיתה לגברים בקבלת מלגה, ובוטלה 
העדיפות   הייחודית בקבלת מלגות שיתה לגברים 

הלומדים חיוך והוראה של מקצועות הליבה. בוסף,   
כי המלגות  2013גוי הבהירה בשת למרות שוועדת ההי

ייתו רק עבור לימודים לתארים אקדמיים מלאים, 
דהייו לא לצורך לימודי השלמה, החליטה מל"ג במאי 

לתת מלגות לחרדים שלמדו לימודי השלמה  2017
לתואר בהוראה.הדבר הביא לעליית שיעורן של השים 

מכלל מקבלי המלגות בשת  48%-שקיבלו מלגה מ
 - 2017בשת התשע"ח ( 78%-) ל2017 - 2016ז (התשע"

מהן למדו הוראה), ושיעורם של הגברים  85%) (2018
.   ועדת ההיגוי, 22%-ל 52%-שקיבלו מלגות ירד מ

ות"ת ומל"ג קיבלו את ההחלטות הללו על העדפת 
מקצוע ההוראה בלא שבחו תוים מבוססים על 
ראה תעסוקתם של בוגרי המוסדות להכשרת עובדי הו

ועל הצורך התעסוקתי בהכשרתם, ובלא שבחו תוים 
על הצרכים התעסוקתיים ביתר מסלולי הלימוד 

לחרדים. הן אף לא תו את הדעת על כך שכבר בשת 
צייה ועדת ההיגוי כי יש עודף מורות חרדיות,  2013

מהחרדים שקיבלו תואר  90%-ולא תו דעתן על כך שכ
ות והחיוך הכללי, בהוראה הוכשרו בתחומי היהד

שבהם אין אופק תעסוקה. אם כן, המדיה משקיעה 
משאבים רבים כדי לעודד שים ללמוד מקצוע שבו 

 ההיצע עולה בהרבה על הביקוש.
 

על ות"ת ומל"ג גם לתת את הדעת על כך   -המלצה 
שצמצום העדיפות אשר יתה לגברים בקבלת המלגות 

הגברים בקרב עלול לגרום לקיטון וסף בשיעורם של 
הסטודטים החרדים, וזאת ביגוד למטרת התוכית. 

עליהן להקטין את התמריץ ללימודי ההוראה והחיוך 
של שים, שכן היצע התעסוקה בתחומי ההוראה קטן 

באופן משמעותי ממספר השים החרדיות הלומדות 
הוראה. על מל"ג וות"ת לתעדף מקצועות שיש בהם 

ע בהסכם האמור צורך משקי מוכח, כפי שקב
 עם משרד האוצר. 2016מספטמבר 

בחלוקת המלגות וכך גם עשתה. גם המלצות המחקר 
 . 1המלוות תאמו מהלך זה כפי שפורט בסעיף 

בכל הוגע לתחום ההוראה, ות"ת הפרידה בסיווגים בין   .ג
מה וזאת תכיות מלאות להכשרה להוראה ובין תכיות השל

 לאור התוים ובתיאום מלא עם האוצר.

  )2כפי שצוין בליקוי המלצה (
  

במסגרת בחית התכית הרב שתית  -חלוקת מלגות  .א
הערכת כיום, בחת האפשרות לחלוקה שווה של 

 משאבי המלגות בין גברים ושים.
התמריץ ללימודי הוראה הופחת כבר בכך שהן בחלוקת   .ב

מלגות והן בתקצוב השלמה להוראה הועבר לרמת 
סיווג התארים המלאים העדיפות המוכה ביותר. 

 .להוראה לא השתה בהתאם להמלצות משרד החיוך
עדכון סיווג מקצועות עשה בתיאום עם האוצר באופן   .ג

 מלא.
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ליקויים ביהול 
התוכיות 

ובבדיקת איכותן 
של תוכיות 
   הלימוד

מסגרות ייחודיות להפעלת תוכיות לימוד עבור   -ליקוי 
, אך במשך למעלה 2000חרדים החלו לפעול עוד בשת 

מתריסר שים (עד שהחלה לפעול התוכית הראשוה) 
לא בדקה מל"ג את איכותן, ואף לא השוותה את רמת 

הלימוד בהן לזו שבמוסד האם האקדמי שהפעיל אותן. 
הלימוד אשר בבדיקת איכותן של ארבע מתוכיות 

מצאו  2017 - 2014הוגשו למל"ג לאישור בשים 
ליקויים מהותיים בוגע לתחומי הלימוד בחלק מן 

המוסדות. גם במחקר המלווה שהוצג למל"ג בתחילת 
צוין כי רמתן האקדמית של חלק מהתוכיות איה  2016

מספקת. למרות זאת, מל"ג לא השלימה את בדיקת 
במרבית התחומים איכותן של תכיות הלימוד 

הלמדים, ולא וידאה כי רמת הלימוד ואיכות ההכשרה 
זהות לאלו שבמוסדות האם. יש לכך השפעה רבה גם 

בהיבט הלאומי, שכן ייתכן כי המשאבים המרובים 
הגדלת  -שהושקעו לא ייבו את התוצאה המצופה 

ות"ת לא ביצעה בתוכית השייה את כל  הפריון במשק.
שתי: -לבצע לפי ההסכם הרב המשימות שהיה עליה

היא לא אספה תוים לגבי שיעורי השירה של 
הסטודטים החרדים, ולא בחה שיוי במודל התקצוב 

של התוכית שיביא לצמצום שירתם; ות"ת והאוצר 
לא הקימו צוות עבודה קבוע שילווה את התוכית כפי 

שקבע בהסכם. בפרוטוקולים של דיוי ועדת ההיגוי 
וי ות"ת ומל"ג הוגעים לאישור התוכית לא ושל די

 עלה הצורך לכלול בה את המשימות שקבעו בהסכם.
לוות"ת אין בסיס תוים מלא על הלומדים במסגרת 
התוכיות, לרבות הלומדים במכיות. יש לכך השפעה 

על תקצוב התוכיות והמוסדות המשתתפים, וכן על 
וללות סיוע התכיות אין כ גיבוש תכיות והחלטות.

בשילוב הבוגרים בתעסוקה ושיתוף פעולה עם תכיות 
מקבילות אחרות שגם תכליתן היא שילוב חרדים 

במעגל התעסוקה. המלצות המחקר המלווה בושא זה 
לא יושמו, לרבות ההמלצות בדבר הכשרת גברים 

 חרדים לעבודה כבר במהלך הלימודים.
 

וים על ות"ת לקדם לאלתר הקמת מסד ת  -המלצה 
שלם ואמין על כל התוכיות ולבסס עליו את 

14.7.19  
23.7.19 

העברו שעל אף המעה  בחר המבקר לפרסם הערה זולצערו 
השוים מאלה וים ועובדות לטיוטת הדו"ח בו השתקפו ת

  .המובאים בדוח הסופי
  

התכיות האקדמיות המיועדות  2013בפועל החל מחודש דצמבר 
והל בדיקת  לחרדים בדקות בהתאם להחלטת מל"ג בושא: "

  ".תכיות אקדמיות במסגרות חרדיות
מתבצע תהליך הערכת איכות בתכיות  2013כמו כן, החל משת 

במסגרתן התבצעה הערכת איכות  הלימודים במסגרות החרדיות
  .על שישה תחומים ולא ארבעה כפי שצוין

כלל התוים, הן מבחית הבדיקות האקדמיות והן מבחית 
בדיקות האיכות מובאים באופן תדיר לוועדות הרלווטיות: 

ועדת היגוי חרדים, הוועדה להערכת איכות, ועדות המל"ג 
  התחומיות, ות"ת ומל"ג. 

  
מסד התוים היה כוללית ועמומה, אך  בדברהערת המבקר 

שלם ואמין ות המל"ג מסד תוים בכל זאת ברצוו לציין שברש
 תכיות האקדמיות לחרדים.ה על

 אחר  
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החלטותיה. על ות"ת ומשרד האוצר להקים צוות עבודה 
לצורך ליווי ביצוען של התוכיות. על מל"ג להשלים את 

בדיקות האיכות החוצות כדי להבטיח שרמת 
הלימודים של התוכיות לחרדים תהיה זהה לרמת 

 התוכיות הרגילות.
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 המועצה להשכלה גבוהה  שם הגוף המבוקר:
 ב 69דוח שנתי  מסגרת פרסום הדוח:

 תכנון, הכשרה והשמה  -כוח אדם בהוראה  כותרת הדוח:
  20181404 מס' הדוח:

  2159136 מזהה הדוח:
                 מועד דיווח הגוף המבוקר: 

 הליקוי/המלצת ביקורת כותרת ליקוי מס'

תאריכי 
הדיונים 

 בצוות
לתיקון 
 ליקויים

 פירוט פעולות התיקון בהתאם להחלטות הצוות
פרטי 

האחראי על 
 התיקון

המועד 
לתיקון 
 הליקוי

סטטוס 
  -תיקון 

הליקוי 
תוקן/ לא 

תוקן/ תוקן 
חלקית/ 

 אחר

1 

הכשרת המורים 
אינה עונה על 
צורכי מערכת 

התאמת  -החינוך 
תוכניות הלימוד 
של המוסדות 

להכשרת מורים 
מערכת לצורכי 

 החינוך

השלמת המהלך להעברת המכללות -בשל אי  -ליקוי 
לתקצוב ות"ת, לא איפשרה מל"ג למכללות האקדמיות 
לחינוך להגיש לאישורה תוכניות לימוד חדשות, ובכך 

מנעה את התאמת תוכניות הלימוד לצורכי מערכת 
כמו כן, שינויים שעורכים המוסדות המכשירים  החינוך

שרות נעשים על ידי כל מוסד בתוכניות לימוד מאו
מוסדית, על פי ראות עיניהם של -ברמה הפנים

המוסדות, ובלי שעומד לפניהם מערך הציפיות של 
 משרד החינוך מתוצרי ההכשרה.

14.7.19  
24.7.19 

מצרים על כך שהמבקר התעלם מתשובתנו לטיוטת הדוח אנו
  .כליקוי פורסםבנושא זה והנושא 

לקראת הטיפול בתכנית –שמסרנו במענה לטיוטת הדוח  כפי
עם התייעצות קיימנותשפ"ב -"זלתשע האקדמיתשנתית -הרב

לצרכי ביחס החינוך במשרד הרלוונטיים המקצועיים הגורמים
חדשות לימוד תכניות באישור המנחים והעקרונות המערכת
אחת לכל ביחס דעתם חוות לקבלת בהמשך זאת. לחינוך למכללות

  .המעבר בשנת לחינוך המכללות ידי על שהוגשו מהבקשות
האקדמיות המכללות איחוד לגבי"ג מל"ת ות החלטות במסגרת

משרד עם משותפת ובהחלטה"ת ות לאחריות ומעברן לחינוך
האקדמיות למכללות שהתאפשר החדשות התכניות היקף, החינוך
"ת)ות לאחריות המעבר הליך את סיימו טרם(אשר  להגיש לחינוך
מניעת להבטיח מנת על זאת, שנתית הרב התכנית במסגרת הוגבל

  . האחודים הליך וקידום יעילות, כפילויות
זו גובשה והתקבלה בשיתוף מלא עם האגף החלטה, כאמור

להכשרת עובדי הוראה במשרד החינוך, ולא נמסר לנו כי יש בכך
משום מניעת התאמת תכניות הלימוד לצורכי מערכת החינוך כפי

  שטוען המבקר. מקור טענה זו אינו ברור! 
  

 אחר  
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הזמן ומשך המורכבות לנוכח"ג, מלה החליטה 16.10.2018 ביום
לחינוך מכללותלאפשר ל"ת, לות והמעבר יםהאחוד תהליך של

להגיש בקשות לפתיחת תכניות לימוד חדשות בהיקף מוגבל
  ובתלות בהתקדמות המעבר לות"ת.

בהיבט התכנוני ע"י משרד החינוך וע"י נבדקו שהוגשו הבקשות
בהיבט התכנוני לות"ת המלצותיהם שהגישואגף התכנון בות"ת 

ולמל"ג, תוך מתן עדיפות לתכניות בעלות צורך לאומי בהתחשב
   באופן המעבר המתוכנן לות"ת. 

לאמץ את "גהמלהחליטה  19.3.19לכך בישיבתה ביום  בהמשך
בדבר אישור למכללות האקדמיות 13.3.19המלצת ות"ת מיום 

תלחינוך (שבתקצוב משרד החינוך) להגיש לבדיקה אקדמי
אחת לכל אושר מכללות 16 -לבקשות לפתיחת תכניות לימודים: 

התקבלה(שלגביהן  מכללות ולשתי אחת בקשה להגיש מהן
אושר לכל אחת מהן להגיש שתי )"תלות מעבר על החלטה

בקשות אשר נמצאות כבר כעת 16בקשות. סה"כ הוגשו עד כה 
  בשלבי בדיקה שונים.

פנייה נוספת צעההתב, שנקבעה להחלטה ובהתאם, בנוסף
למכללות האקדמיות לחינוך, להגיש במסגרת התוכנית הרב
שנתית הנוכחית עוד שתי בקשות לתוכניות לימודים חדשות לדיון

  תכנוני עקרוני. 
  

ינוייםשבעניין  המבקר הערת את איננו מקבליםכי יודגש 
  .בתכניות הלימודיםשעורכים המוסדות 

אקדמי ומנהלי ובכלל זה מוסדות להשכלה גבוהה חופש פעולהל
ת הלימודים, המטלות שיוטלו על סטודנטים במהלךוקביעת תכני

מודים ובסיומם ומה הם הקריטריונים לצורך הערכה וקביעתיהל
ומל"ג ,דבר שבשגרההם  ,שינויים בתכניות לימודיםעל כן הציון. 

באופן שוטףלעדכן שלא לקפוא על השמרים ומצפה ממוסדות אף 
ודרישות הזמן לרוח ובהתאם חזונם"פ ע הלימודיםאת תכניות 

תפקידה של המל"ג הוא לפקח על הרמה האקדמית של. המערכת
התכניות והיא מבצעת זאת בין היתר באמצעות בדיקות הערכת

 איכות שהיא מקיימת. 
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ההכשרה 
חוסר  -המעשית 

 שביעות רצון

בשאלונים הביעו המורים והמנהלים חוסר   -ליקוי 
שביעות רצון מההכשרה המעשית, בעיקר בדגם 

המסורתי, בתחומים שעומדים בלבה ובהם: ההתאמה 
בין הידע התיאורטי שנלמד במוסד האקדמי לבין 

הצרכים העולים בהכשרה המעשית והאופן שבו מלווה 
המוסד המכשיר את ההכשרה המעשית באמצעות ניתוח 

 קה.הפרקטי
 

על מנת לשפר את רמת ההכשרה המעשית   -המלצה 
הניתנת לסטודנטים, על מל"ג, משרד החינוך והמוסדות 

המכשירים לעמוד על הכשלים בדגם ההכשרה 
המסורתי ולפעול לתיקונם. לחלופין, עליהם לבחון אם 

לחייב את המוסדות לקיים את ההכשרה המעשית באחד 
כיתה, או בדגמים -או אקדמיה PDS -מהדגמים 

 המבוססים על עקרונותיהם.

14.7.19  
24.7.19 

מהכשרה העולות השאלות, המבקר לדוח במענה כבר שציינו כפי
עדת המומחיםו"ג. למל גם מוכרת" המסורתי"דגם ב המעשית

אשר מונתה ע"י המל"ג לבחינת המתווים הקיימים דנה ארוכות
בנושא ההתנסות המעשית בהכשרה להוראה. הוועדה עומדת
לסיים את עבודתה ובין החידושים עליה היא עומדת להמליץ
יעמוד במרכז גם נושא ההכשרה הקלינית בלימודי ההוראה. בתוך

ש, התמחות בהוראהכך הגדלת היקף ההתנסות והגדרתה מחד
(סטאז') במהלך שנות הלימודים כחלק אינטגרלי מתכנית

  .ועודהכשרה קלינית מעוגנות בית ספר הלימודים, 
 

מל"ג 
באמצעות 

ועדת 
המשנה 
 התחומית

 אחר 
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מספק -היקף לא
של ההכשרה 

המעשית 
והתנסות מועטה 
 בהוראה בפועל

משרד החינוך וחלק מהמוסדות המכשירים   -ליקוי 
אינם מוודאים כי ההכשרה המעשית של הסטודנטים 

 15 - 9 -מתבצעת בהיקף הנדרש על פי מתווה אריאב 
ש"ש) . בפועל, רבים  -שעות שבועיות (להלן 

מהסטודנטים לא עשו הכשרה מעשית בהיקף השעות 
הנדרש מהם על פי המתווה (או שעשו את היקף השעות 

נימלי הנדרש); כמו כן, סטודנטים רבים לימדו המי
בפועל  במהלך הכשרתם המעשית בין שיעור לשניים 

 בשנה בלבד.

14.7.19  
24.7.19 

לעיל, נושא ההכשרה המעשית מצוי בבחינה מעמיקה כאמור
וסבירוועדת המומחים לבחינת מבנה ומתווה הכשרת המורים, ב

תשיחול בו שינוי. הטענות לגבי היקף ההכשרה המעשית המתבצע
לנו. ככל שיגיעו ותמוכר ןבפועל בניגוד להחלטות המל"ג אינ

אלינו תלונות מבוססות על מוסדות שאינם פועלים בהתאם
הנושא יטופל על –להחלטת המל"ג בנושא ההכשרה המעשית 

ל המל"גידינו כמקובל, כולל העלאת הנושא לוועדת המשנה ש
 לפיקוח ואכיפה (ככל שהדבר יידרש).

מל"ג 
באמצעות 

ועדת 
המשנה 
 התחומית

 אחר 
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קבלת מועמדים 
-ללימודי הוראה 
הפרמטרים 
 הקוגניטיביים

הפרמטרים הקוגניטיביים: תנאי הקבלה   -ליקוי 
ללימודי ההוראה מתבססים על ציון הבגרות, הציון 

הפסיכומטרי והציון המשולב (המשקלל את ציון 
הבגרות עם הציון הפסיכומטרי). שיעורי ההצלחה 

במבחן הפסיכומטרי של הסטודנטים להוראה נמוכים 
ביחס לסטודנטים המועמדים ללימודים גבוהים בתחומי 

ימוד אחרים, ולכך עלולה להיות השלכה על הישגיהם ל
של התלמידים, כפי שעולה ממחקר הלמ"ס, המצביע על 

מתאם חיובי בין ציוני הפסיכומטרי של המורים לציוני 

14.7.19  
24.7.19 

  הנושא ע"י המבקר אינה מדויקת.  הצגת
החינוך אינו מוסמך לקבוע תנאי קבלה למכללות משרד

האקדמיות. הגוף המוסמך במדינת ישראל להבטחת רמה אקדמית
נאותה לרבות קביעת תנאי קבלה, היא המועצה להשכלה גבוהה.
בהתאם לכך, נושא תנאי הקבלה לתכניות להכשרת מורים נבחן
כיום בוועדת המומחים לבחינת מבנה ומתווה הכשרת המורים

את הרעיוןישראל. במסגרת גיבוש המלצותיה בוחנת הוועדה ב
  שילוב של פרמטרים אישיותיים במסגרת תנאי הקבלה. של 

 

מל"ג 
באמצעות 

ועדת 
המשנה 
 התחומית

 אחר 
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 הבגרות של תלמידיהם. 
משרד החינוך קובע תנאי סף לקבלה למכללות במסגרת 

חוזר שנתי , אך לתנאים אלו נקבעים לא אחת גבולות 
מישים או שהם מוגדרים כתנאים שהמשרד שואף ג

אליהם אך אינו מחייב אותם. הגדרה שכזו של התנאים 
מאפשרת למוסדות להרחיב את היקף המתקבלים 

ללימודים, גם אם אין הם ממלאים אחר תנאי הסף 
שנקבעו לכאורה. יתרה מכך, גם כאשר התנאים 

משמעיים (כמו לגבי ציוני הבגרות), -ברורים וחד
תים חלק מהמכללות האקדמיות לחינוך קובעות לעי

 תנאי סף נמוכים יותר.
 

על המשרד בשיתוף המכללות לבצע עבודת   -המלצה 
מטה שתקבע את תנאי הסף לקבלה ללימודי ההוראה, 
באופן שיבטיחו שמועמדים איכותיים ייגשו ללימודי 

הוראה. על המשרד גם לפקח אחר הנחיותיו בנוגע 
לעדכן אותם ככל שנדרש, מתוך לתנאי הסף שיקבע ו

שאיפה לשיפור מתמיד באיכות ההוראה ונוכח העובדה 
שרבים מהבוגרים אינם משתלבים במערכת החינוך 

 לאחר סיום לימודיהם.

5 

קבלת מועמדים 
-ללימודי הוראה 
הפרמטרים 
 האישיותיים

על מורה להתאפיין בכמה תכונות שאפשר   -ליקוי 
-לזהותן לפני הכניסה להוראה, וביניהן מיומנויות בין
אישיות ותקשורתיות גבוהות, נכונות ללמוד ורצון 
ללמד . מרבית המוסדות להכשרת מורים עורכים 

אישיותי באמצעות -בדיקה של המרכיב ההתנהגותי
 כלים שונים. הנושאים שנבחנים במסגרת כלים אלה

אינם אחידים ואף אינם נבחנים על ידי משרד החינוך. 
הצעות של משרד החינוך לשלב בחינה התנהגותית 

ואישיותית במסגרת תנאי הקבלה ולהעניק לה משקל 
נדחו על ידי המכללות בטענה לפגיעה בחופש האקדמי. 

נוכח זאת, כיום הגדרות משרד החינוך לתנאי הקבלה 
 אישיותי.-ההתנהגותיאינן כוללות התייחסות למרכיב 

 

14.7.19  
24.7.19 

  הנושא ע"י המבקר אינה מדויקת.  הצגת ,לעיל, וכאמור שוב
החינוך אינו מוסמך לקבוע תנאי קבלה למכללות משרד

האקדמיות. הגוף המוסמך במדינת ישראל להבטחת רמה אקדמית
סוגיית תנאי ואכן. המל"גנאותה לרבות קביעת תנאי קבלה, היא 

המומחים (ועדתהקבלה נדונה בהרחבה במסגרת עבודת ועדת 
משום שתחום החינוך הוא אחד התחומים בהם )ענבר-ודמני

בההמל"ג כן קבעה תנאי קבלה. הוועדה שהוקמה ע"י המל"ג 
לעומק דרכים להעלאת נתגם נציגי משרד החינוך, בוח חברים

רמת המתקבלים להוראה, תוך מציאת הדרך הנכונה בהינתן
מדיניות המל"ג להימנע מלהתערב בקביעת תנאי הקבלה למוסדות

במסגרת גיבוש המלצותיה בוחנת כאמור לעיל,. רךשלא לצו
 הוועדה שילוב של פרמטרים אישיותיים במסגרת תנאי הקבלה.

מל"ג 
באמצעות 

ועדת 
המשנה 
 התחומית

 אחר 
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על משרד החינוך בשיתוף המכללות   -המלצה 
האקדמיות לחינוך ומל"ג לגבש מתווה ובו עקרונות 

לבדיקת המרכיבים האישיותיים של המועמדים 
להוראה, לרבות המשקל שיש לייחס למרכיב זה, ודרכי 

 פעולה אפשריות לביצוע הבדיקה.

6 

גיבוש המתווה 
החדש (מתווה 

 ענבר)-ודמני

על משרד החינוך, מל"ג והמוסדות   -המלצה 
המכשירים, שנציגיהם אמונים על גיבוש המתווה החדש 

ענבר), להתייחס במסגרת המתווה באופן -(מתווה ודמני
מפורט יותר לנושאי ההכשרה הנדרשים בתוכנית 

ההכשרה; לשקול להגדיל את רכיב ההכשרה המעשית 
באופן משמעותי ולהגדיר את ההשתתפות הפעילה 

ה כרכיב מחייב; וכן לגבש מתווה לבחינת בהכשר
המרכיבים האישיותיים של המועמדים להוראה שיחייב 

 את כל המוסדות.

14.7.19  
24.7.19 

הנושא נבחן בוועדת המומחים לבחינת מבנה ומתווה הכשרת
 המורים בישראל.

מל"ג 
באמצעות 

ועדת 
המשנה 
 התחומית

 אחר 
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מדיניות החינוך 
הלאומית וצורכי 

 החינוךמערכת 

על מל"ג, משרד החינוך והמוסדות   -המלצה 
המכשירים להבטיח את האיזון הנדרש בין החופש 

האקדמי, החיוני כל כך למוסדות ההשכלה הגבוהה, 
לבין מדיניות החינוך הלאומית וצורכי מערכת החינוך, 

 ולהנהיג שיח שוטף ומנגנון עבודה שיאפשרו זאת.

14.7.19  
24.7.19 

(ב) לחוק27תקנות ייעודיות מכוח סעיף  הותקנו 2018 שנתב
המל"ג. תקנות אלו לראשונה עיגנו את החופש האקדמי והמנהלי

ביןשל המכללות לחינוך דבר אשר למעשה מבטיח את האיזון 
.החינוך מערכת צרכי לבין אקדמיים מוסדות המכללות של היותן

 תוקן  
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 הוועדה לתכון ולתקצוב (ות''ת) -המועצה להשכלה גבוהה  שם הגוף המבוקר:

 ב 69דוח שתי  מסגרת פרסום הדוח:

 תכון, הכשרה והשמה  -כוח אדם בהוראה  כותרת הדוח:

  20181404 מס' הדוח:

  319872 מזהה הדוח:

                  מועד דיווח הגוף המבוקר: 

 הליקוי/המלצת ביקורת כותרת ליקוי מס'

תאריכי 
הדיוים 
בצוות 
לתיקון 
 ליקויים

 פירוט פעולות התיקון בהתאם להחלטות הצוות
פרטי 

האחראי על 
 התיקון

המועד 
לתיקון 
 הליקוי

סטטוס 
  -תיקון 

הליקוי 
תוקן/ לא 

תוקן/ תוקן 
חלקית/ 
 אחר

1 

כלי המשרד 
להכוות 

ההכשרה לסגירת 
הפערים במערכת 

 החיוך

תקצוב דיפרציאלי הוא אחד הכלים בידי   -ליקוי 
המשרד על מת לתעדף לימודים במקצועות הדרשים 

במוסדות ההכשרה להוראה. המשרד הכין לקראת 
) מודל לתקצוב המכללות 2017 - 2016שה"ל התשע"ז (

להוראה, המתחשב במספר משרות ההוראה שיידרשו 
בעתיד, ומביא לידי כך שאופן ההקצאה התקציבית 

סת את ההיקף הכולל של הסטודטים הלומדים יוו
במכללות להוראה. המודל עשה ללא שיתופה של 

ות"ת) ומשכך, תכית  -הוועדה לתכון ותקצוב (להלן 
המשרד לא חלה על המכללות להוראה שבתקצובה ולא 

 על בתיה"ס לחיוך באויברסיטאות.

 

 הביקורת מופית למשרד החיוך

 אחר  

2 

כלי המשרד 
להכוות 

ההכשרה לסגירת 
הפערים במערכת 

 החיוך

משרד החיוך ּוות"ת מתבססים לצורך תקצוב   -ליקוי 
המכללות האקדמיות לחיוך על מסד תוים שוה של 

המשרד מתבסס על מודל החיזוי החדש  -כ"א בהוראה 
ּוות"ת מתבססת על תוי למ"ס. הדבר עלול לגרום לכך 

שוה מהותית מהמודל  שמודל התקצוב של ות"ת יהיה
 שגיבש המשרד.

 

משרד החיוך מתבסס על מודל החיזוי החדש לצורך הגדרת 
יעדים תכויים  אשר אלו אף מועברים לות"ת להטמעה במודל 

התקצוב. יעדים אלו משמשים הן את משרד החיוך והן את 
  ות"ת לצורך גיבוש מודל התקצוב.

עבור תקצוב בפועל, משרד החיוך מתבסס על תוים אשר הוא 
על תוים אוסף ישירות מהמוסדות בעוד ות"ת מתבססת 

האספים באמצעות הלמ"ס כמקובל במערכת ההשכלה הגבוהה 
 המתוקצבת.

   



2 

3 

כלי המשרד 
להכוות 

ההכשרה לסגירת 
הפערים במערכת 

 החיוך

על המשרד, בשיתוף ות"ת, לגבש מודל   -המלצה 
 -תקצוב אחיד לכל המוסדות המכשירים עובדי הוראה 

על סמך יתוח מדויק ובסיס תוים עדכי, אחיד וגיש 
לכל הגורמים הרלווטיים. זאת על מת למקסם את 

איכות הוויסות התקציבי של תחומי ההכשרה בהתאם 
 לביקוש למורים.

 

 ו התהליך עתיד להסתיים עם העברתמדובר על שלב בייים שב
המכללות  כלהמכללות לחיוך לאחריות תקצוב ות"ת. כאשר  כל

 .אחידלתקצוב ות"ת התקצוב יהיה תעבורה לחיוך 
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