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  האגף האקדמי, מזכירות המועצה
 כ"ו תמוז תשפ"א

 2021יולי  06
 50( 629עשרה מס'  )-החלטות ישיבת המועצה להשכלה גבוהה השלוש

 (27.4.2021ט"ו  באייר  תשפ"א  ) שהתקיימה בירושלים ובאמצעות "זום" ביום
 

אביב בהחלטת המל"ג בנושא דו"ח ועדת גרונאו -עמידת אוניברסיטת תל-: איהחלטה 1684/13
תקציביות והתוכניות הייעודיות במוסדות להשכלה גבוהה -לבחינת נושא התוכניות החוץ

 המתוקצבים
גבוהה בהמלצת ועדת  ( דנה המועצה להשכלה27.4.2021בישיבתה ביום ט"ו באייר תשפ"א )

בעניין אי עמידת אוניברסיטת תל אביב  11.4.2021המשנה לפיקוח ואכיפה מישיבתה ביום 
תקציביות והתוכניות -בהחלטת המל"ג בנושא דו"ח ועדת גרונאו לבחינת נושא התוכניות החוץ

הייעודיות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים )להלן: "החלטת גרונאו"(, והיא מחליטה 
 להלן:כ
השנים האחרונות בהחלטת  3לראות בחומרה רבה את אי עמידת האוניברסיטה במהלך  .1

גרונאו, בקיימה תוכנית לא מתוקצבת לתואר שני במינהל עסקים שתנאי הקבלה אליה 
לעדכן  שונים מתנאי הקבלה לתוכנית המקבילה המתוקצבת, וזאת למרות פניות מהמל"ג

 נושא זה והבטחת האוניברסיטה כי נושא זה יטופל בהתאם להחלטת גרונאו. 
כי בהתאם  8.4.2021לרשום לפניה את הודעת האוניברסיטה במכתב סגן הרקטור מיום  .2

להחלטת גרונאו, האוניברסיטה התאימה את תנאי הקבלה לתוכנית המתוקצבת לתואר 
 המקבילה הלא מתוקצבת. שני במינהל עסקים לתנאי הקבלה בתוכנית

טרם פתיחת אוניברסיטת תל אביב תעביר דיווח למל"ג בשנה"ל תשפ"ב ותשפ"ג,  .3
 , על עמידת כלל התוכניות החוץ תקציביות בכל סעיפי החלטת גרונאו. ההרשמה

 יובהר כי הפרה זו תילקח בחשבון במקרה של הפרות נוספות בנושא.  .4
 

 19.1.2021: בקשת האוניברסיטה העברית בירושלים בנוגע להחלטת המל"ג מיום החלטה 1685/13
בנושא חריגת האוניברסיטה מנוהל להוספת מסלול, התמחות, מגמה, חטיבה, אשכול או מוקד 

 בתוכנית לימודים אקדמית קיימת
( דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת 27.4.2021בישיבתה ביום ט"ו באייר תשפ"א )

בנושא בקשת האוניברסיטה העברית בנוגע  11.4.2021שנה לפיקוח ואכיפה מישיבתה ביום המ
לחריגתם מנוהל להוספת מסלול, התמחות, מגמה, חטיבה, אשכול או מוקד בתוכנית לימודים 

 , והיא מחליטה כלהלן:19.1.2021אקדמית קיימת בהתאם להחלטת המל"ג מיום 
 19.1.2021טה כי בהתאם להחלטת המל"ג מיום לרשום לפניה את הודעת האוניברסי .1

האוניברסיטה התאימה או תתאים עד לתחילת שנה"ל תשפ"ב את כל המגמות )למעט 
 ( כנדרש בהחלטות המל"ג.2המגמות הרשומות בסעיף 

 1לאשר את בקשת האוניברסיטה לאפשר את המשך רישום סטודנטים לשש המגמות .2
 שפ"ג.בפקולטה לחינוך עד לשנת הלימודים ת

לא יתאפשר רישום סטודנטים למגמות שלא יוסדרו בפקולטה לחינוך החל משנה"ל  .3
 תשפ"ד. 

 
: פתיחת מגמות ללא אישור המל"ג במסגרת התואר השני בפסיכולוגיה החלטה 1686/13

 גוריון בנגב-באוניברסיטת בן

                                                           
.מנהל, מדיניות 5.חינוך מיוחד, 4.למידה והוראה, 3.ייעוץ חינוכי, 2.לקויות למידה, 1פירוט המגמות:  1

 .לימודים משולבים.6ומנהיגות בחינוך, 
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צת ועדת ( דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמל27.4.2021בישיבתה ביום ט"ו באייר תשפ"א )
פתיחת מגמות, ללא אישור המל"ג, בנושא ב 11.4.2021המשנה לפיקוח ואכיפה מישיבתה ביום 

 , והיא מחליטה כלהלן:במסגרת התואר השני בפסיכולוגיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב
לרשום לפניה את הודעת האוניברסיטה לפיה היא מכירה בכך שהמגמות נפתחו ללא פניה  .1

 לקבלת אישור כנדרש. למל"ג
 על כך שהחריגה נעשתה בתום לב.  המל"ג מקבלת את הסברי המוסד .2
המל"ג מחליטה להיענות לבקשת אוניברסיטת בן גוריון בנגב, לאפשר לה לפעול להסדרת  .3

 המגמות בהתאם
 


