האגף האקדמי ,מזכירות מל"ג

החלטות מישיבת המועצה להשכלה גבוהה השלוש-עשרה מס' (35 )614
שהתקיימה בירושלים ביום כ"ג בשבט תש"פ ()18.2.2020
החלטות
 1209/13החלטה :עדכון הרכב צוות המעקב לבחינת המשך פעילות הקריה האקדמית אונו בירושלים
בישיבתה ביום כ"ג בשבט תש"פ ( )18.2.2020החליטה המועצה להשכלה גבוהה ,בהמשך להחלטת מל"ג
מיום  18.6.2019והחלטת ות"ת מיום  29.1.2020לעדכן את הרכב צוות המעקב לבחינת המשך פעילות
הקריה האקדמית אונו בירושלים כך שד"ר רבקה ודמני תחליף את פרופ' יוסי שיין שסיים את כהונתו
כחבר ות"ת ,כי עו"ד שלומי אחיאב יחליף את גב' עדי משניות בשל סיום כהונתה כחברת מל"ג .להלן
הרכב הצוות המעודכן:
• פרופ' אידו פרלמן ,סיו"ר מל"ג
• פרופ' אביבה חלמיש ,חברת מל"ג
• פרופ' מונא מרון ,חברת ות"ת
• ד"ר רבקה ודמני ,חברת מל"ג וות"ת
• עו"ד שלומי אחיאב ,חבר מל"ג
• מוניקה שמילוביץ' אופנר ממונה תחום מדעי החברה ,מרכזת הצוות
 1210/13החלטה  :אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית גליל מערבי לפתוח תוכנית לימודים לתואר
ראשון ( )B.A.במתכונת דו-חוגית בחינוך והתפתחות הילד בראי קהילתי ( Education and Early
)Childhood Education from a Communal Perspective
בישיבתה ביום כ"ג בשבט תש"פ ( )18.2.2020דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ואמנויות מישיבתה ביום  14.1.2020בנושא שבנדון ,והיא החליטה
כלהלן:
להודות לוועדה הבודקת בראשותו של ד"ר יאיר זיו על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
.1
לאשר למכללה האקדמית גליל מערבי לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון ( )B.A.דו-חוגי
.2
בחינוך והתפתחות הילד בראי קהילתי ,וזאת בכפוף למינימום של  30סטודנטים במחזור אשר
יביא לאיזון תקציבי בהפעלה מלאה.
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 המכללה האקדמית גליל מערבי (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל מועמד
.4
שיירשם ללימודים על הצהרה ,לפיה ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה האקדמית גליל מערבי איננה
מוסמכת להעניק בשלב זה תואר ראשון ( )B.A.בחינוך והתפתחות הילד בראי קהילתי ,וכי
קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך המכללה להעניק את התואר האקדמי בחינוך
והתפתחות הילד בראי קהילתי .במקרה זה תוצע על ידי המכללה לסטודנטים הלומדים
בתוכנית "רשת בטחון" פנימית במסגרת התוכנית בחינוך.
לקראת שלב ההסמכה להעניק את התואר בתוכנית ,תיבדק התוכנית הלכה למעשה ,ובכלל זה:
.5
הלימה בין שם התוכנית לתכנים ,למידה ספיראלית ומעמיקה של קורסים המשיקים לתחומים
זהים ,רשימות הקריאה והמטלות ,מינוי יועץ אקדמי ,סגל ההוראה ומכלול ההערות אשר עלו
בדו"ח הוועדה.
בהתאם להחלטת המל"ג מיום  16.9.2014בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים",
.6
תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים (דהיינו ,לשנה"ל תשפ"א וזו שלאחריה).
א ם לא יפתח המוסד את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם
להחלטת המל"ג האמורה.
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 1211/13החלטה  :אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין לפתוח תוכנית לימודים
לתואר ראשון "בוגר בהוראה" ( )B.Ed.במתכונת דו-חוגית בהוראת העברית כשפה נוספת במסלול
היסודי (א'-ו') לחברה הערבית (Teaching Hebrew to Speakers of Other Languages in the
 ,)Elementary School Track for the Arab Societyמחוץ לקמפוס במזרח העיר ירושלים
בישיבתה ביום כ"ג בשבט תש"פ ( )18.2.2020אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:
להודות לסוקרים ,פרופ' רינה בן-שחר וד"ר עלי ותד ,על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
.1
לאשר למכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין לפרסם את דבר פתיחתה של תוכנית הלימודים
.2
לתואר ראשון "בוגר בהוראה" ( )B.Ed.במתכונת דו-חוגית בהוראת העברית כשפה נוספת
במסלול היסודי (א'-ו') לחברה הערבית ,לרשום אליה תלמידים ולהתחיל בה את הלימודים.
בהתבסס על חוות הדעת התכנונית ,לאשר לקיים את תוכנית לימודים מחוץ לקמפוס במזרח
.3
ירושלים.
על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכניות לימודים אלו (בין אם תפוצתו
.4
תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התארים מותנית באישור המועצה
להשכלה גבוהה".
לחייב את המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים
.5
כל מועמד שיירשם ללימודים על הצהרה ,לפיה ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה אינה מוסמכת
להעניק בשלב זה תואר ראשון "בוגר בהוראה" ( )B.Ed.במתכונת דו-חוגית בהוראת העברית
כשפה נוספת במסלול היסודי (א'-ו') לחברה הערבית וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא
תוסמך המכללה להעניק את התואר האקדמי "בוגר בהוראה" בעברית כשפה נוספת .במקרה
זה תוצע על ידי המכללה לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" חיצונית במסגרת
התוכנית לתואר "בוגר בהוראה" בשפה וספרות עברית המתקיימת במכללה האקדמית לחינוך
בישראל  -חיפה.
לקראת שלב ההסמכה להעניק את התואר בתוכנית ,תיבדק התוכנית הלכה למעשה:
.6
הסיל בוסים ,סגל ההוראה ,פרופיל הסטודנטים ומכלול ההערות אשר עלו בחוות דעת
הסוקרים.
בהתאם להחלטת המל"ג מיום  16.9.2014בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים",
.7
תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים (דהיינו ,לשנה"ל תשפ"א וזו שלאחריה).
אם לא יפתח המוסד את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם
להחלטת המל"ג האמורה.
 1212/13החלטה  :אישור פרסום ורישום למכללה האקדמית לחינוך ע"ש א.ד .גורדון לפתוח תוכנית לימודים
לתואר שני ( )M.Ed.ללא תזה בחדשנות בחינוך ()Innovation in Education
בישיבתה ביום כ"ג בשבט תש"פ ( )18.2.2020אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:
להודות לסוקרות ,פרופ' אינה בלאו וד"ר טובה מיכלסקי ,על עבודתן ועל חוות הדעת שהגישו.
.1
לאשר למכללה לחינוך ע"ש גורדון לפרסם את דבר פתיחתה של תוכנית הלימודים לתואר שני
.2
( )M.Ed.ללא תזה בחדשנות בחינוך ( ,)Innovation in Educationלרשום אליה תלמידים
ולהתחיל בה את הלימודים.
בבדיקה לקראת שלב ההסמכה תיבדק בקשת המכללה לשנות את שם התוכנית ל"חדשנות
.3
וטכנולוגיות בחינוך".
לחייב את המכללה לחינוך ע"ש גורדון (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל מועמד
.4
שיירשם ללימודים על הצהרה ,לפיה ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה האקדמית לחינוך ע"ש גורדון
איננה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר שני ( )M.Ed.בחינוך לחדשנות ,וכי קיימת אפשרות
שבסופו של דבר לא תוסמך המכללה להעניק את התואר האקדמי בחינוך לחדשנות .במקרה
זה תוצע על ידי המכללה לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" פנימית במסגרת
התוכנית בהוראה ולמידה.
בתום שנה להפעלת התוכנית ,תגיש המכללה דו"ח התפתחות של התוכנית.
.5
על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו
.6
תהיה בין כותלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה
להשכלה גבוהה".
אישור הפרסום וההרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת המל"ג מיום  16.9.2014בנושא "תוקף
.7
אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".
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 1213/13החלטה  :אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית כנרת לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני
( )M.A.ללא תזה בניתוח התנהגות ()M.A. in Applied Behavior Analysis
בישיבתה ביום כ"ג בשבט תש"פ ( )18.2.2020אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:
להודות לוועדה הבודקת בראשותה של פרופ' דרומי על הדו"ח שהגישה.
.1
לאמץ את המלצות הוועדה שבחנה את בקשת המכללה האקדמית כנרת לפתוח תוכנית
.2
לימודים לתואר שני ללא תזה ( )M.A.בניתוח התנהגות ,ולאשר למכללה האקדמית כנרת
לפרסם את דבר פתיחתה של תוכנית הלימודים לקראת תואר שני ( )M.A.ללא תזה בניתוח
התנהגות ( ,)M.A. in Applied Behavior Analysisולרשום אליה תלמידים.
לחייב את המכללה האקדמית כנרת (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על
.3
הצהרה ,לפיה :א .ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה עדיין איננה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר
שני ( )M.A.ללא תזה בניתוח התנהגות ,וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך
המכללה להעניק תואר שני ( )M.A.ללא תזה בניתוח התנהגות .ב .אם המכללה לא תוסמך
בסופו של דבר להעניק את התואר השני בניתוח התנהגות רשת הבטחון ללומדים בתוכנית זו
תינתן על ידי המכללה האקדמית בית ברל במסגרת התוכנית לתואר שני בייעוץ חינוכי ,לחלופין
מתחייבת המכללה האקדמית כנרת להציע לסטודנטים הלומדים בתוכנית לתואר שני בניתוח
התנהגות הסדר מנהלי של החזר שכר לימוד כ"רשת בטחון".
המוסד יימנע מהטעיית הסטודנטים בכל הנוגע להסמכה מטעם הלשכה הבינלאומית להסמכת
.4
מנתחי התנהגות (".)Behavior Analyst Certification Board – BACB
תוכנית הלימודים הנדונה תיבחן פעם נוספת עם תום השנה הראשונה להפעלתה.
.5
אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום  16.09.2014בנושא "תוקף
.6
אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".
 1214/13החלטה :אישור פרסום והרשמה לבצלאל  -אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים לפתוח תוכנית לימודים
לתואר ראשון ( )B.A.בתרבות חזותית וחומרית ()B.A. in Visual and Material Culture
בישיבתה ביום כ"ג בשבט תש"פ ( )18.2.2020אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:
להודות לוועדה הבודקת בראשותו של פרופ' צוקרמן על הדו"ח שהגישה.
.1
לאמץ את המלצות הוועדה שבחנה את בקשת בצלאל  -אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים
.2
לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון ( )B.A.בתרבות חזותית וחומרית ,ולאשר לבצלאל –
אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים לפרסם את דבר פתיחתה של תוכנית הלימודים לקראת
תואר ראשון ( )B.A.בתרבות חזותית וחומרית (,)B.A. in Visual and Material Culture
ולרשום אליה תלמידים.
פתיחת תוכנית הלימודים בפועל תהיה בכפוף לעמידה במינימום של  15סטודנטים במחזור.
.3
לחייב את בצלאל  -אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים
.4
כל תלמיד(ה) על הצהרה ,לפיה :א .ידוע לתלמיד(ה) כי בצלאל  -אקדמיה לאמנות ועיצוב
ירושלים עדיין איננו מוסמך להעניק בשלב זה תואר ראשון ( )B.A.בתרבות חזותית וחומרית,
וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא יוסמך המוסד להעניק תואר ראשון ( )B.A.בתרבות
חזותית וחומרית .ב .אם המוסד לא יוסמך בסופו של דבר להעניק את התואר הראשון ()B.A.
בתרבות חזותית וחומרית הוא מתחייב לקלוט את הסטודנטים במסגרת התוכנית לתואר
ראשון ( )B.Des.בתקשורת חזותית בעבורה הוא מוסמך להעניק את התואר.
תוכנית הלימודים הנדונה תיבחן פעם נוספת עם תום השנה הראשונה להפעלתה.
.5
אישור הפרסום וההרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת המל"ג מיום  16.9.2014בנושא "תקף
.6
אישור פרסום ורישום לסטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".
 1215/13החלטה :אישור רישום סטודנטים לשנה"ל תשפ"א בתוכנית הלימודים לתואר בוגר ()B.F.A.
באמנות רב תחומית המתקיימת בשנקר  -הנדסה .עיצוב .אמנות
בישיבתה ביום כ"ג בשבט תש"פ ( )18.2.2020אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:
בהסתמך על החלטת ות"ת מיום  29.1.2020לפיה "מבדיקת אגף התקצוב עולה כי המוסד מצוי באיזון
תקציבי מזה מספר שנים ,וכן ייעל את תקציב התוכנית (על אף שלא הוגשה תוכנית מפורטת בנושא)",
מחליטה המל"ג לאפשר לשנקר  -הנדסה .עיצוב .אמנות להמשיך לפרסם את דבר התוכנית לתואר
ראשון באמנות רב תחומית ,ולרשום אליה תלמידים בשנה"ל תשפ"א .ועדת המשנה ומל"ג ישובו וידונו
בהסמכה עם קבלת חוות דעת המומחים.
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 1216/13החלטה :הסמכה להעניק תואר שני ( )M.Ed.ללא תזה בהערכה בית ספרית למכללת סכנין  -מכללה
אקדמית להכשרת עובדי הוראה
בישיבתה ביום כ"ג בשבט תש"פ ( )18.2.2020אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:
להודות לסוקרות ,פרופ' מנוחה בירנבוים וד"ר מירי רוזליס-לוין ,על עבודתן ועל חוות הדעת
.1
שהגישו.
להסמיך את מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה להעניק תואר שני ( )M.Ed.ללא תזה בהערכה
.2
בית ספרית.
 1217/13החלטה :הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים ,עד פברואר  ,2023להעניק תואר בוגר בהוראה
( )B.Ed.חד-חוגי באנגלית במסלול הרב-גילאי (ג'-י') למכללה האקדמית לחינוך ולספורט אוהלו
בקצרין
בישיבתה ביום כ"ג בשבט תש"פ ( )18.2.2020דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ואמנויות מישיבתה ביום  14.1.2020בנושא שבנדון והיא החליטה
כלהלן:
להודות לסוקרים פרופ' פני אור ופרופ' נעם פלינקר על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
.1
להסמיך את מכללת אוהלו בקצרין להעניק תואר "בוגר בהוראה" ( )B.Ed.חד-חוגי באנגלית
.2
במסלול רב-גילאי (ג'-י') לתקופה של שלוש שנים ,עד פברואר .2023
לקראת תום תקופת ההסמכה תיבדק התוכנית ובכלל זה יישום המלצות הסוקרים.
.3
 1218/13החלטה :הסמכה זמנית (שניה) עד סוף יולי  ,2022למכללה האקדמית צפת להעניק תואר ראשון
( )B.A.במיסטיקה ורוחניות
בישיבתה ביום כ"ג בשבט תש"פ ( )18.2.2020אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:
להודות לסוקרים על חוות הדעת שהגישו.
.1
להאריך את ההסמכה הזמנית של המכללה האקדמית צפת להעניק תואר ראשון ()B.A.
.2
במיסטיקה ורוחניות עד סוף יולי  2022ובהינתן שלמוסד יש הכרה.
בהתאם להחלטת ות"ת ,נוכח מספר הסטודנטים בפועל ,אשר מביא לגרעון תקציבי משמעותי
.3
בהפעלת התוכנית ,להאריך את ההסמכה הזמנית של המכללה האקדמית צפת להעניק תואר
ראשון ) (B.A.במיסטיקה ורוחניות עד סוף יולי  .2022במהלך תקופה זו יציג המוסד לות"ת
תוכנית להגדלת מספרי הסטודנטים בתוכנית.
 1219/13החלטה :הסמכה למכללת סכנין  -מכללה אקדמית להכשרת עובדי הוראה להעניק תואר "בוגר
בהוראה" ( )B.Ed.דו-חוגי למסלול היסודי (א'-ו') במתמטיקה
בישיבתה ביום כ"ג בשבט תש"פ ( )18.2.2020אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:
להודות לסוקרים על חוות הדעת שהגישו.
.1
להעניק למכללת סכנין  -מכללה אקדמית להכשרת עובדי הוראה הסמכה להעניק תואר ראשון
.2
"בוגר בהוראה" ( )B.Ed.דו-חוגי למסלול היסודי (א'-ו') במתמטיקה
 1220/13החלטה :הסמכה לאמונה-אפרתה ,מכללה אקדמית לאמנויות ולחינוך להעניק תואר ראשון "בוגר
בהוראה" ( )B.Ed.במתכונת דו-חוגית בחינוך חברתי-קהילתי במסלול העל-יסודי (ז'-י')
בישיבתה ביום כ"ג בשבט תש"פ ( )18.2.2020דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:
להודות לסוקרים ,פרופ' זהבית גרוס וד"ר ירון גירש ,על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
.1
להסמיך את מכללת אמונה-אפרתה  -מכללה אקדמית לחינוך ,להעניק תואר ראשון "בוגר
.2
בהוראה" ( )B.Ed.במתכונת דו-חוגית בחינוך חברתי-קהילתי במסלול העל-יסודי (ז'-י').
 1221/13החלטה :הסמכה זמנית (שניה) לשנתיים ,עד מרץ  ,2022לאלקאסמי ,מכללה אקדמית לחינוך
להעניק תואר שני ( )M.Ed.ללא תזה בחינוך מתמטי לביה"ס העל יסודי
בישיבתה ביום כ"ג בשבט תש"פ ( )18.2.2020אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:
להודות לסוקרות ,פרופ' מריטה ברבש ופרופ' דורית פטקין ,על עבודתן ועל חוות הדעת
.1
שהגישו.
להאריך בשנתיים (עד מרץ  )2022את ההסמכה שניתנה לאלקאסמי ,מכללה אקדמית לחינוך,
.2
להעניק תואר שני ( )M.Ed.ללא תזה בחינוך מתמטי לביה"ס על יסודי.
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באוגוסט  2021תעביר המכללה דו"ח התפתחות ,שיתייחס במיוחד לשתי חוות הדעת
הסופיות של הסוקרות (מיום  8.12.2019ומיום  ,)9.12.2019ואליו יצורפו דוגמאות לפרויקטי
גמר.
הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות"
כפי שעודכנה ב.13.11.2018-

 1222/13החלטה :אישור סוקרת לבדיקת בקשת האוניברסיטה העברית בירושלים לאשר את תוכנית לימודים
לתואר ראשון ( )B.A.בלימודים רומאנים
בישיבתה ביום כ"ג בשבט תש"פ ( )18.2.2020דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ואמנויות מישיבתה ביום  18.2.2020בנושא שבנדון ,והיא מחליטה לאשר
את שם הסוקרת כלהלן:
• פרופ' תמר הרציג  -החוג להיסטוריה ,אוניברסיטת תל אביב
 1223/13החלטה  :אישור הרכב הוועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית לישראל לפתוח תוכנית לימודים
לתואר שני ( )M.A.ללא תזה בטכנולוגיות למידה דיגיטלית
בישיבתה ביום כ"ג בשבט תש"פ ( )18.2.2020דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ואמנויות מישיבתה מיום  18.2.2020בנושא שבנדון והיא החליטה
כלהלן:
להקים ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית לישראל לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני
.1
) (M.A.ללא תזה בטכנולוגיות למידה דיגיטלית
לאשר את הרכב הוועדה כלהלן:
.2
• פרופ' דוד מיודוסר  -בית הספר לחינוך ,אוניברסיטת תל אביב
• פרופ' אינה בלאו  -המחלקה לחינוך ופסיכולוגיה ,האוניברסיטה הפתוחה
• ד"ר חגית מישר טל  -התוכנית לטכנולוגיות בלמידה ,המכון הטכנולוגי חולון

 1224/13החלטה :אישור סוקרות לבדיקת בקשת אוניברסיטת אריאל בשומרון לקבל הסמכה להעניק תואר
ראשון ( )B.A.דו-חוגי בחינוך
בישיבתה ביום כ"ג בשבט תש"פ ( )18.2.2020דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ואמנויות מישיבתה ביום  18.2.2020בנושא אישור הסוקרות המוצעות
לבחינת בקשת אוניברסיטת אריאל בשומרון לקבל הסמכה להעניק תואר ראשון ( )B.A.דו-חוגי בחינוך,
והיא מחליטה לאשר את שמן כלהלן:
• פרופ' אורית איכילוב  -בית הספר לחינוך ,אוניברסיטת תל אביב
• פרופ' אורה פלג  -המכללה האקדמית עמק יזרעאל

 1225/13החלטה :אישור לקבלת פטור של שליש מנקודות הזכות לתואר ראשון על בסיס לימודים לא-
אקדמיים בבית הספר למוזיקה רימון בתוכנית לתואר ראשון ( )B.Ed.בחינוך מוזיקלי במכללה
האקדמית לחינוך לוינסקי
בישיבתה ביום כ"ג בשבט תש"פ ( )18.2.2020אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ואמנויות והחליטה לאשר ללוינסקי להעניק פטור של עד שליש מנ"ז
לתואר ראשון בחינוך מוזיקלי עבור בוגרי ביה"ס למוזיקה רימון.
 1226/13החלטה :אישור לאוניברסיטה העברית בירושלים להסב לשפה הספרדית את התוכנית לתואר שני
בחינוך יהודי
בישיבתה ביום כ"ג בשבט תש"פ ( )18.2.2020אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ואמנויות והחליטה לאשר לאוניברסיטה העברית בירושלים לקיים את
תוכנית הלימודים לתואר שני בחינוך יהודי בשפה הספרדית לצד התוכנית הקיימת בעברית.
 1227/13החלטה :אישור למכללה האקדמית לחינוך לוינסקי לשנות את שם התואר "בוגר בהוראה" ()B.Ed.
בלשון במסלול היסודי לתואר "בוגר בהוראה" ( )B.Ed.בעברית  -שפה ואוריינות לביה"ס היסודי
()Hebrew - Language and Literacy for Elementary School
בישיבתה ביום כ"ג בשבט תש"פ ( )18.2.2020אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה
התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:
להודות לפרופ' עלית אולשטיין על חוות דעתה.
.1
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לאשר למכללה האקדמית לחינוך לוינסקי לשנות את שם התואר "בוגר בהוראה" ()B.Ed.
בלשון במסלול היסודי לתואר "בוגר בהוראה" ( )B.Ed.בעברית  -שפה ואוריינות לביה"ס
היסודי (.)Hebrew - Language and Literacy for Elementary School

 1228/13החלטה :אישור פרסום והרשמה לקריה האקדמית אונו לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני ()M.A.
ללא תזה באסטרטגיה דיגיטלית ותקשורת שיווקית ( M.A. Master of Digital Strategy and
)Marketing Communications
בישיבתה ביום כ"ג בשבט תש"פ ( )18.2.2020דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון
והחליטה כלהלן:
להודות לסוקרים ,פרופ' יהושע צאל ופרופ' דוד מזורסקי ,על חוות הדעת שהגישו.
.1
לאמץ את המלצות הסוקרים ולאשר לקריה האקדמית אונו לפרסם את דבר פתיחתה של
.2
תוכנית הלימודים לקראת תואר שני ללא תזה ( )M.A.באסטרטגיה דיגיטלית ותקשורת
שיווקית ,ולרשום אליה תלמידים.
לחייב את הקריה האקדמית אונו (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על
.3
הצהרה ,לפיה :א .ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה עדיין איננה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר
שני ללא תזה ( )M.A.באסטרטגיה דיגיטלית ותקשורת שיווקית ,וכי קיימת אפשרות שבסופו
של דבר לא תוסמך המכללה להעניק תואר שני ללא תזה ( )M.A.באסטרטגיה דיגיטלית
ותקשורת שיווקית .ב .אם המכללה לא תוסמך בסופו של דבר להעניק את התואר השני ללא
תזה ( )M.A.באסטרטגיה דיגיטלית ותקשורת שיווקית היא מתחייבת להציע לסטודנטים
הלומדים בתוכנית לתואר שני ללא תזה באסטרטגיה דיגיטלית ותקשורת שיווקית "רשת
בטחון" פנימית במסגרת תוכנית הלימודים לתואר שני במינהל עסקים בהתמחות שיווק
ופרסום ( )M.B.A.המתקיימת בקריה האקדמית אונו.
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".
 1229/13החלטה :הסמכה זמנית (שלישית) לשנה (עד פברואר  )2021להעניק תואר ראשון ( )B.A.דו-חוגי
בכלכלה למכללה האקדמית גליל מערבי
בישיבתה ביום כ"ג בשבט תש"פ ( )18.2.2020דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה מיום
 14.1.2020לגבי הנושא שבנדון ובחוות הדעת שהגישו הסוקרים ,והיא החליטה כלהלן:
להודות לפרופ' בני בנטל ולפרופ' תומר בלומקין על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
.1
לאמץ את המלצת הסוקרים ולהעניק למכללה האקדמית גליל מערבי הסמכה זמנית לשנה
.2
נוספת ,עד פברואר  ,2021להעניק תואר ראשון ) (B.A.דו-חוגי בכלכלה וכל עוד למוסד יש
הכרה.
לקראת תום תקופת ההסמכה תיבדק התוכנית שוב תוך התייחסות מיוחדת לכל נושא גיוס
.3
סגל ככלל וראש התוכנית בפרט ,בהתאם להערות עליהם הצביעו הסוקרים בחוות דעתם.
מתן ההסמכה כפוף להחלטת המל"ג בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד
.4
להשכלה גבוהה".
 1230/13החלטה :אישור לאוניברסיטת חיפה לקיים תוכניות לימודים לתואר ראשון ( )B.A.דו-חוגי בכלכלה
במסגרת המכללה הצבאית מלט"ק
בישיבתה ביום כ"ג בשבט תש"פ ( )18.2.2020דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לחברה ,משפטים ,ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון
ובחוות דעת הסוקר ,והיא החליטה כלהלן:
להודות לסוקר ,פרופ' אלי גימון ,על עבודתו ועל חוות הדעת שהגיש.
.1
לאמץ את המלצת הסוקר ולאפשר לאוניברסיטת חיפה להמשיך לקיים את תוכנית הלימודים
.2
לתואר ראשון ( ,)B.A.דו-חוגי ,בכלכלה במסגרת המכללה הצבאית מלט"ק.
 1231/13החלטה :בקשת אוניברסיטת חיפה להסב את תוכנית הלימודים לתואר שני ( )M.Sc.בביולוגיה ימית
( )Marine Biologyלשפה האנגלית
בישיבתה ביום כ"ג בשבט תש"פ ( )18.2.2020דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,מדעים ,ביולוגיה ,פארה רפואי ,חקלאות ושלוחות מחו"ל
מיום  18.2.2020ובבקשת המוסד ,והיא מחליטה לאור הנימוקים המפורטים במכתבו לאשר
לאוניברסיטת חיפה להסב את תוכנית הלימודים לתואר שני ( )M.Sc.בביולוגיה ימית ( Marine
 )Biologyלשפה האנגלית.
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 1232/13החלטה :חריגת המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון מהחלטות המל"ג לעניין הניהול
האקדמי  -משך כהונת הנשיא
בישיבתה ביום כ"ג בשבט תש"פ ( )18.2.2020דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
לפיקוח ואכיפה מישיבותיה ביום  14.1.2020וביום  18.2.2020בנושא חריגת המכללה האקדמית
להנדסה ע"ש סמי שמעון מהחלטות המל"ג לעניין הניהול האקדמי  -משך כהונת הנשיא ,אשר נתקבלה
לאחר שוועדת המשנה שמעה את נציגי המוסד שהופיעו בפניה ולאחר דיונים בנושא .המל"ג החליטה
כלהלן:
תקופת כהונתו של פרופ' חדד בתפקיד נשיא המוסד במשך  14שנים מהווה חריגה מהחלטת
.1
המל"ג בעניין הניהול האקדמי הקובעת כי סך כל תקופות כהונת נשיא ,גם אם אינן רצופות,
לא יעלה על  12שנים .על המכללה לעמוד בכל החלטות המל"ג לעניין הניהול האקדמי להבטחת
רמתו האקדמית הנאותה ובפרט החלטתה בדבר תקופת כהונת נשיא.
יחד עם זאת ,לאור תהליך האיחוד בין המוסד לבין המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי ולאור
.2
החשיבות שהמל"ג רואה בתהליך האיחוד וכדי לסייע להתקדמותו ,ולאחר שמיעת נימוקי
המוסד והצורך בהבטחת המשכיות בהנהגת תהליך האיחוד וקידומו ,תתאפשר באופן חריג
המשך כהונתו של פרופ' יהודה חדד לכל המאוחר עד סוף יולי ( 2021ומבלי לגרוע מהאמור
בסעיף  3מטה) בתנאים הבאים:
על המוסד לשלוח למל"ג לא יאוחר מסוף מאי  2020מסמך המבטא את הסכמת שני
א.
המוסדות לאיחוד שיכלול את הרציונל לאיחוד וכן לוחות זמנים לביצוע .על המסמך
להיות חתום על ידי הנשיאים ויושבי ראש הוועדים המנהלים של המוסד ושל המכללה
האקדמית לחינוך ע"ש קיי.
על המוסד להגיש לא יאוחר מסוף אוקטובר  2020מסמך בו יפורטו העקרונות
ב.
המקובלים על שני המוסדות לקראת איחוד כולל המבנה הניהולי והאקדמי של
המכללה המאוחדת.
הצוות המנהלי של מל"ג /ות"ת ידווח לוועדת המשנה לפיקוח ואכיפה ולמל"ג בדבר
ד.
המסמכים שיוגשו כאמור לעיל.
אם המוסד לא יעמוד באחד מהתנאים המפורטים בתתי הסעיף א-ב לעיל ,המכללה
ד.
תצטרך לפעול למינוי נשיא בהתאם להחלטות המל"ג והנחיותיה ,בתוך  3חודשים.
לשם הבטחת רצף בתהליך האיחוד בין המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון והמכללה
.3
האקדמית לחינוך ע"ש קיי ,על המוסד להקים ועדת איתור ולמנות נשיא בהתאם להחלטות
המל"ג והנחיותיה לא יאוחר מיום .1.1.2021
 1233/13החלטה :עדכון והרחבת החלטות המועצה מיום  19.4.2005ומיום  8.11.2011בעניין המתווה להסמכת
מוסדות להשכלה גבוהה להעניק תואר פרופסור חבר ופרופסור מן המנין באופן עצמאי
בישיבתה ביום כ"ג בשבט תש"פ ( )18.2.2020דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
למדיניות אקדמית ,הכרה והסמכה בנושא והיא החליטה לאמץ את המתווה ,כלהלן:

א .תנאי סף

פרופסור חבר
תנאי סף מצטברים להגשת בקשה לקבלת הסמכה זמנית להעניק תואר פרופסור-חבר
.1
באופן עצמאי בתחום מסוים
מוסד להשכלה גבוהה המבקש לקבל הסמכה זמנית להעניק תואר פרופסור חבר באופן
עצמאי בתחום מסוים ,יהיה חייב לקיים את התנאים המצטברים הבאים:
למוסד הכרה קבועה לפחות  8שנים.
א.
המוסד עומד בהנחיות המל"ג בכל הנוגע לוועדות המינויים כפי שהן מופיעות
ב.
בהחלטת המל"ג בנושא הניהול האקדמי של המוסדות.
בארבע השנים האחרונות היו מועסקים במוסד בכל שנה לפחות 20
ג.
פרופסורים כחברי סגל ליבתי ,כאשר לפחות  10מתוכם הם פרופסורים מן
המניין.
במוסד יש לפחות  5חברי סגל ליבתי שהם פרופסורים בתחום שבו מבקש
ד.
המוסד לקבל הסמכה להעניק תואר פרופסור חבר באופן עצמאי ,כאשר
לפחות שניים מהם הם פרופסורים מן המניין.
המוסד הגיש לפחות  10תיקים לתואר פרופסור לוועדות העליונות למינוי
ה.
פרופסורים של המל"ג ,באחוזי הצלחה של  80%לפחות.
תנאי סף מצטברים להגשת בקשה לקבלת הסמכה קבועה להעניק תואר פרופסור חבר
.2
באופן עצמאי בתחום מסוים.
מוסד להשכלה גבוהה המבקש לקבל הסמכה קבועה מן המל"ג להענקת תואר פרופסור
חבר באופן עצמאי בתחום מסוים ,יהיה חייב לקיים את תנאי הסף המצטברים
הבאים:
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למוסד הסמכה זמנית רציפה של לפחות  8שנים להעניק פרופסור חבר באופן
א.
עצמאי בתחום זה.
המוסד עומד בהנחיות המל"ג בכל הנוגע לוועדות המינויים כפי שהן מופיעות
ב.
בהחלטת המל"ג בנושא הניהול האקדמי של המוסדות.
בארבע השנים האחרונות היו מועסקים במוסד בכל שנה לפחות 30
ג.
פרופסורים כחברי סגל ליבתי ,כאשר לפחות  15מתוכם הם פרופסורים מן
המניין.
בתחום בו יש הסמכה למוסד להעניק תואר פרופסור חבר באופן עצמאי יש
ד.
לפחות  8פרופסורים כסגל ליבתי ,מתוכם לפחות  4פרופסורים מן המניין.
בחמש השנים האחרונות ,בעת שלמוסד הייתה הסמכה זמנית להעניק בתחום
ה.
זה תואר פרופסור חבר באופן עצמאי ,מונו במוסד בתחום זה לפחות  3חברי
סגל עם תואר פרופסור חבר באופן עצמאי ,או סה"כ  4פרופסורים (כולל
בוועדות העליונות של המל"ג).
מוסד שלא עמד בתנאים הנ"ל יוכל לבקש הארכת ההסמכה הזמנית להענקת
ו.
תואר פרופסור חבר בתחום המבוקש למשך  5שנים נוספות.
תנאי סף מצטברים להגשת בקשה לקבלת הסמכה קבועה להעניק תואר פרופסור-
.3
חבר באופן עצמאי בכל התחומים
מוסד להשכלה גבוהה המבקש לקבל הסמכה קבועה מן המל"ג להענקת תואר
פרופסור חבר באופן עצמאי בכל התחומים הנלמדים בו ,יהיה חייב לקיים את תנאי
הסף המצטברים הבאים:
המוסד עומד בהנחיות המל"ג בכל הנוגע לוועדות המינויים כפי שהן מופיעות
א.
בהחלטת המל"ג בנושא הניהול האקדמי של המוסדות.
בארבע השנים האחרונות היו מועסקים במוסד בכל שנה לפחות 40
ב.
פרופסורים כסגל ליבתי מתוכם לפחות  20פרופסורים מן המניין.
המוסד קיבל הסמכה קבועה להעניק תואר פרופסור חבר באופן עצמאי ב2/3 -
ג.
התחומים הנלמדים אצלו.
בכל אחד מהתחומים בהם יש למוסד הסמכה קבועה להענקת תואר פרופסור
ד.
חבר ,קודמו בחמש השנים האחרונות לפחות  3פרופסורים חברים באופן
עצמאי.
פרופסור מן המניין
תנאי סף מצטברים להגשת בקשה לקבלת הסמכה זמנית להעניק תואר פרופסור מן המניין
.4
באופן עצמאי בתחום מסוים
מוסד להשכלה גבוהה המבקש לקבל הסמכה זמנית מן המל"ג להעניק תואר פרופסור מן
המניין באופן עצמאי בתחום מסוים ,יהיה חייב לקיים את התנאים המצטברים הבאים:
המוסד עומד בהנחיות המל"ג בכל הנוגע לוועדות המינויים כפי שהן מופיעות בהחלטת
א.
המל"ג בנושא הניהול האקדמי של המוסדות.
במוסד מועסקים בארבע השנים האחרונות לפחות  50פרופסורים כסגל ליבתי ,כאשר
ב.
לפחות  25מהם הינם פרופסורים מן-המניין.
במוסד לפחות  8פרופסורים בתחום שלגביו מבקש המוסד להעניק דרגת פרופסור מן
ג.
המניין ,שהינם סגל ליבתי ,כאשר  4לפחות הם פרופסורים מן המניין.
המוסד העניק לפחות  8תארי פרופסור חבר במסגרת ההסמכה להעניק תואר פרופסור
ד.
חבר באופן עצמאי ,מתוכם  3לפחות בתחום המדובר.
למוסד יש אישור לקיים תוכנית לימודים לתואר דוקטור  -עצמאי או במשותף עם
ה.
מוסד אחר  -בתחום המבוקש.

ב .הגשת בקשה

אופן הגשת בקשה לקבל הסמכה להעניק תואר באופן עצמאי
מוסד המבקש לקבל הסמכה מהמל"ג להעניק באופן עצמאי תואר פרופסור חבר או
.1
פרופסור מן המניין בתחום ספציפי או הסמכה קבועה להענקת תואר פרופסור חבר
בתחום ספציפי או בכל התחומים ,יגיש בקשה מלאה לאגף האקדמי של המל"ג ויפרט
בה את עמידתו בכל אחד מתנאי הסף.
לבקשה יצורפו תקנון המינויים של המוסד וכן התחייבויותיו :א .כי הוא עומד
.2
בהנחיות המל"ג בכל הנוגע לוועדות המינויים כפי שהן מופיעות בהחלטת המל"ג
בנושא הניהול האקדמי של המוסדות ,לרבות פירוט הרכב ועדות המינויים במוסד; ב.
כי הוא פועל בהליכים הפנימיים שלו להגשת מועמדים לקבלת תואר פרופסור חבר או
פרופסור מן המניין על פי הקריטריונים שנקבעו בתקנון המל"ג בדבר מינוי פרופסורים
במוסדות להם אין הסמכה להעניק תואר באופן עצמאי.
בקשת המוסד תיבדק באגף האקדמי והמלצתו בעניין עמידת המוסד בתנאי הסף תובא
.3
בפני פורום יושבי הראש של הוועדות העליונות למינוי פרופסורים של המל"ג ,אשר
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ידון בבקשה ,לרבות בדיקת איכות המינויים במוסד .המלצת הפורום תובא לדיון
בוועדת המשנה למדיניות אקדמית ,הכרה והסמכה ,אשר תגיש את המלצתה למל"ג.

ג .משכי ההסמכה וחובת דיווח המוסד
.1

.2

ד .תחולה

הסמכה זמנית  -מוסד שיימצא עומד בתנאי הסף כמפורט בסעיף א' לעיל והמל"ג
תחליט להעניק לו הסמכה להעניק תואר פרופסור באופן עצמאי בהתאם לבקשתו
יקבל הסמכה זמנית ראשונה לתקופה של  3שנים ולאחריה יוכל לקבל הסמכה זמנית
נוספת של  5שנים תוך העברת דיווחים שנתיים למל"ג כדלקמן:
במהלך  3השנים הראשונות להסמכה הזמנית הראשונה יעביר המוסד למל"ג
א.
דיווח 1בסוף כל שנה אקדמית שיכלול מידע על המינויים לפרופסור שנעשו
במוסד וכן על מינויים שנדונו ולא הוענקו .הדיווח יועבר לבחינת פורום יושבי
ראש הוועדות העליונות למינוי פרופסורים ,אשר יוכל להמליץ על הארכת
ההסמכה ב 5-שנים נוספות .ככל שהפורום יהיה סבור כי המוסד אינו פועל
בהתאם להחלטות המל"ג ,לרבות איכות המינויים והמשך עמידה בתנאי
הסף ,הוא יוכל להמליץ על ביטול ההסמכה .המלצת הפורום תובא לדיון
בוועדת המשנה למדיניות אקדמית ,הכרה והסמכה ,אשר תגיש את המלצתה
למל"ג.
מוסד שיקבל הסמכה זמנית נוספת של  5שנים ,ימשיך לדווח בכל שנה למל"ג
ב.
כפי שנתבקש בשלוש השנים הראשונות להסמכה .הדיווחים יועברו כנ"ל
לבחינת פורום יושבי ראש הוועדות העליונות למינוי פרופסורים אשר ימליץ
על המשך ההסמכה הזמנית לתקופה/ות נוספת/ות של  5שנים או על ביטולה.
המלצת הפורום תובא לדיון בוועדת המשנה למדיניות אקדמית ,הכרה
והסמכה ,אשר תגיש את המלצתה למל"ג.
הסמכה קבועה  -מוסד העומד בתנאי הסף כאמור בסעיף א' 2או א' 3לעיל יוכל לבקש
הסמכה קבועה להענקת פרופסור חבר באופן עצמאי בתחום מסוים או בכל התחומים
(בהתאמה) .הבקשה והדיווחים הרלוונטיים יועברו לבחינת פורום יושבי ראש הוועדות
העליונות למינוי פרופסורים .המלצת הפורום תובא לדיון בוועדת המשנה למדיניות
אקדמית ,הכרה והסמכה ,אשר תגיש את המלצתה למל"ג.

החלטה זו מבטלת החלטות קודמות של המל"ג בנושא מינוי פרופסורים באופן עצמאי.

 1234/13החלטה :לעדכון סעיף .3ג .בהחלטת המועצה מישיבתה ביום  - 16.7.2019דו"ח ועדת גרונאו לבחינת
נושא התוכניות החוץ-תקציביות והתוכניות הייעודיות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים
בישיבתה ביום כ"ג בשבט תש"פ ( )18.2.2020דנה המועצה להשכלה גבוהה בהצעה לעדכן את
.1
סעיף .3ג .להחלטת המל"ג מיום ( 16.7.2019דו"ח ועדת גרונאו לבחינת נושא התוכניות החוץ
תקציביות והתוכניות הייעודיות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים) ,העוסק בנושא היקף
תעסוקת מרצים ושכר בתוכניות חוץ תקציביות.
לאור בקשת המוסדות ,וכדי לפשט את הנחיית מל"ג ובמטרה להטיל את נושא היקף תעסוקת
.2
מרצים ושכר בתוכניות החוץ תקציביות על הגורמים הרלוונטיים ביותר לביצועה בכלל
המוסדות ,החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאמץ את המלצת ועדת המשנה למדיניות
אקדמית מיום  21.1.2020ואת המלצת ות"ת מיום  29.1.2020ולעדכן את סעיף .3ג .בהחלטה
כלהלן:
"הבסיס לתשלום לסגל האקדמי בתוכניות החוץ-תקציביות יהיה שכר מורה מן החוץ .הנשיא או לפי
החלטתו הרקטור /המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים ,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."...

 1את הדיווח יש להגיש בהתאם לפורמט שיועבר ע"י האגף האקדמי
|9

עמוד

