החלטות ישיבת המועצה להשכלה גבוהה השלוש-עשרה מס' )41 (620
שהתקיימה בירושלים ביום כ"ח אב תש"פ )(18.8.2020

החלטות:

 1401/13החלטה :דוחות הצוותים לתיקון ליקויים  -דו"ח מבקר המדינה  70ב'
בישיבתה ביום כ"ח באב תש"פ)(18.8.2020דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת הצוותים
.1
לתיקון ליקויים של המועצה להשכלה גבוהה בעקבות דו"ח מבקר המדינה 70ב' בנושאים:
"היבטים ברפורמה להעברת האחריות הביטוחית בבריאות הנפש" ו"יישום החוק למניעת
הטרדה מינית".
המועצה להשכלה גבוהה מחליטה לאמץ את המלצת ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה מיום
.2
 14.7.2020בהתייחס למענה שהוצע על ידי הצוותים לתיקון ליקויים לדו"ח מבקר המדינה
70ב' בנושאים" :היבטים ברפורמה להעברת האחריות הביטוחית בבריאות הנפש" ו"יישום
החוק למניעת הטרדה מינית".
ההמלצות מצורפות כנספח להחלטה זו .
 1402/13החלטה :בקשת המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן להארכת כהונתו של יו"ר הוועד
המנהל של המוסד
בישיבתה ביום כ"ח באב תש"פ) (18.8.2020דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת
המשנה לפיקוח ואכיפה מישיבתה ביום  14.7.2020בנושא בקשת המכללה האקדמית כנרת
בעמק הירדן להארכת כהונתו של יו"ר הוועד המנהל של המוסד .יוער כי בקשת המכללה היא
לאישור חריגה עתידית וכיום היא אינה חורגת בעניין זה .
לאחר שהמועצה בחנה את הנושא ,לרבות הסברי המוסד ,והואיל וקיימת חשיבות מהותית
בתחלופת העומד בראש הוועד המנהל ועמידה בהחלטות המל"ג והנחיותיה ,היא מחליטה
כלהלן:
 .1לדחות את בקשת המכללה לחריגה בתקופת הכהונה של יו"ר הוועד המנהל וזאת בין היתר
מהטעם שהאתגרים אותם ציינה המכללה )השלמת גיוס תרומות ,הסדרת עתודת קרקע
צמודה לקמפוס ,פרויקט של איחוד הקמפוס בעזרת מעבר תת-קרקעי והשלמת חילופים של
מספר חברי ועד ואסיפה מובילים( אינם מצדיקים חריגה מתקופת הכהונה המותרת על פי
ההנחיות התאגידיות) 12שנה(.
 .2עם זאת ,לאור המורכבות הנוכחית באיתור יו"ר ועד מנהל חדש בשל התפשטות נגיף הקורונה
ונוכח לוחות הזמנים בהם עתיד היו"ר הנוכחי לסיים כהונתו באוגוסט  ,2020תאושר למכללה
תקופת ביניים עד סוף חודש דצמבר  2020במסגרתה היא תפעל לסיים את הליכי מינוי יו"ר
הוועד המנהל בהתאם להחלטות המל"ג והנחיותיה ,ובכך יתאפשר הליך מסודר לאיתור יו"ר
ועד מנהל חדש ולמנוע פגיעה במוסד ובסטודנטים הלומדים בו .
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 1403/13החלטה :קבלת סטודנטים ללא תעודת בגרות בניגוד לכללי המל"ג באקדמיה למוסיקה
ולמחול בירושלים
בישיבתה ביום כ"ח באב תש"פ ) (18.8.2020דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת
המשנה לפיקוח ואכיפה מישיבתה ביום  14.7.2020בנושא קבלת סטודנטים ללא תעודת
בגרות בניגוד לכללי המל"ג באקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים .לאחר שדנה בנושא
ושמעה את נשיא המוסד ,מחליטה המל"ג כלהלן:
לראות בחומרה את קבלת הסטודנטים לתואר ראשון ללא תעודת בגרות ,בניגוד לכללי
.1
המל"ג.
לרשום לפניה את התחייבות המוסד מיום  2020.6.2בדבר ביצוע בקרה שוטפת ורישום
.2
סטודנטים חדשים בהתאם לכללי המל"ג.
כתנאי לפתיחת שנות הלימודים תשפ"א ותשפ"ב ,המוסד יעביר התחייבות חתומה על ידי
.3
הנשיא כי התקבלו מועמדים בעלי תעודת בגרות או שווה ערך לשנת הלימודים הקרובה .את
ההתחייבויות יש לשלוח עד כחודש לפני פתיחת שנת הלימודים.

 1404/13החלטה :פתיחת תוכנית השלמה לתואר ראשון "בוגר בהוראה" בהוראת מדעי הטבע
והסביבה לאוכלוסיה החרדית ,ללא אישור ,במכללה האקדמית לחינוך "אורנים"
בישיבתה ביום כ"ח באב תש"פ(  )2020.8.18דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת
המשנה לפיקוח ואכיפה מישיבתה ביום  2020.7.28בנושא פתיחת תוכנית השלמה לתואר
ראשון "בוגר בהוראה" בהוראת מדעי הטבע והסביבה לאוכלוסייה החרדית בשולי הקמפוס,
ללא אישור המל"ג ,במכללה האקדמית לחינוך "אורנים" ,והיא מחליטה כלהלן:
 .1לראות בחומרה את פתיחת התוכנית ללא אישור המל"ג.
 .2לאור האמור ולאור העובדה שהתוכנית שנפתחה ללא אישור המל"ג איננה בהתאם
למדיניותה הנוכחית של המל"ג בדבר אי פתיחת תוכניות בהפרדה בשולי הקמפוס,
המכללה האקדמית לחינוך "אורנים" תחדל מידית מרישום סטודנטים חדשים
לתוכנית אשר נפתחה ללא אישור המל"ג כנדרש ולא תפתח מחזורי לימוד חדשים
לתוכנית שבנדון ,למעט עבור הסטודנטים שכבר רשומים .
 .3לאור העובדה שמדובר בחריגה ראשונה של המוסד שמגיעה לדיון בוועדת המשנה
לפיקוח ואכיפה ,מחליטה המועצה לרשום בפניה כי חריגה זו תילקח בחשבון במקרה
של חריגה נוספת בעתיד .
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