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 49( 628עשרה מס'  )-החלטות ישיבת המועצה להשכלה גבוהה השלוש
 (6.4.2021ביום כ"ד  בניסן  תשפ"א  )שהתקיימה בירושלים ובאמצעות "זום" 

 
 

: עמידת המוסדות בהנחיות התאגידיות למוסדות להשכלה גבוהה שאינם החלטה 1640/13
 אוניברסיטאות

בנושא עמידת ( דנה המועצה להשכלה גבוהה 6.4.2021בישיבתה ביום כ"ד בניסן תשפ"א )
בעניין עדכון ההנחיות התאגידיות למוסדות להשכלה  12.2.2019מיום  המוסדות בהחלטת המל"ג

 אוניברסיטאות.גבוהה שאינם 
לאחר קבלת סקירה בנושא, מחליטה המועצה להשכלה גבוהה לאמץ את המלצות ועדת המשנה 

 וקובעת כדלקמן: 16.3.2021לפיקוח ואכיפה בהחלטתה מיום 
ית במל"ג כי טיוטת התקנון שהגישו למל"ג מוסדות אשר קיבלו את אישור הלשכה המשפט .1

 -עומדת בהנחיות התאגידיות למוסדות להשכלה שאינם אוניברסיטאות )להלן 
יאשרו  -"ההנחיות"(, אך טרם אישרו את התקנון המתוקן באסיפה הכללית של המוסד 

את התקנון המתוקן בישיבה הקרובה של האסיפה הכללית של המוסד ויגישו אותו לרשות 
 ידים.התאג

מוסדות שהעבירו טיוטת תקנון אך עדיין מצויים בתהליך בדיקה, לרבות מוסדות שביקשו  .2
יקבלו ארכה בת חצי שנה )עד  –דחייה במועד אישור התקנון באסיפה הכללית של המוסד 

( לסיום תיקון טיוטת התקנון ולקבלת אישור הלשכה המשפטית 2021סוף חודש אוגוסט 
עומד בהנחיות. התקנון יוגש לאישור האסיפה הכללית של המוסד  של המל"ג לפיו התקנון

 בישיבתה הראשונה לאחר קבלת אישור הלשכה המשפטית.
מוסדות שטרם העבירו טיוטת תקנון לבדיקת הלשכה המשפטית של המל"ג, יעבירו  .3

טיוטת תקנון, לכל המאוחר בתוך חודש ימים ממועד קבלת החלטה זו. מוסד שלא יעביר 
 כאמור יובא עניינו לדיון פרטני בוועדת המשנה לפיקוח ואכיפה. טיוטה

 הנושא יובא לעדכון נוסף במל"ג לקראת תום חצי שנה מיום קבלת החלטה זו. .4
 
 

האוניברסיטה העברית  -: קבלה ללימודים אקדמיים ללא תעודת בגרות או שווה ערך החלטה 1641/13
 בירושלים

( דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת 6.4.2021בישיבתה ביום כ"ד בניסן תשפ"א )
בנושא קבלת סטודנטים ללא תעודת בגרות ללימודי  16.3.2021המשנה לפיקוח ואכיפה מיום 

 תואר ראשון באוניברסיטה העברית בירושלים והחליטה לאמצה כלהלן:
לכללי המועצה  6לראות בחומרה את אי עמידת האוניברסיטה העברית בקבוע בסעיף  .1

לכללי המועצה להשכלה  5ובקבוע בסעיף  1964 -גבוהה )הכרה במוסדות, תשכ"ד להשכלה 
בנושא קבלת  1972 -גבוהה )היתר לפתוח ולקיים מוסד להשכלה גבוהה(, התשל"ג 

 שווה ערך. סטודנטים עם תעודת בגרות ישראלית מלאה או
לרשום לפניה את התחייבות רקטור המוסד שלא לקבל עוד מועמדים לתואר ראשון ללא  .2

 תעודת בגרות מלאה או שווה ערך כנדרש
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הטכניון מכון טכנולוגי  -: קבלה ללימודים אקדמיים ללא תעודת בגרות או שווה ערך החלטה 1642/13
 לישראל

( דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת 6.4.2021בישיבתה ביום כ"ד בניסן תשפ"א )
בנושא קבלת סטודנטים ללא תעודת בגרות ללימודי  16.3.2021המשנה לפיקוח ואכיפה מיום 

 מכון טכנולוגי לישראל והחליטה לאמצה כלהלן: -תואר ראשון בטכניון 
לכללי המועצה להשכלה גבוהה  6לראות בחומרה את אי עמידת הטכניון בקבוע בסעיף       .1

לכללי המועצה להשכלה גבוהה )היתר  5ובקבוע בסעיף  1964 -)הכרה במוסדות, תשכ"ד 
בנושא קבלת סטודנטים עם תעודת  1972 -לפתוח ולקיים מוסד להשכלה גבוהה(, התשל"ג 

 בגרות ישראלית מלאה או שווה ערך.
על הטכניון להעביר התחייבות חתומה על ידי המשנה הבכיר לנשיא על כך שהחל משנה"ל       .2

)תשפ"ב( יתקבלו סטודנטים לתואר ראשון רק כאלה שהינם בעלי תעודת בגרות   הקרובה
 מלאה או תעודת שוות ערך בהתאם לכללי המל"ג.

 
 
 -סמינר הקיבוצים  -או שווה ערך : קבלה ללימודים אקדמיים ללא תעודת בגרות החלטה 1643/13

 המכללה לחינוך, טכנולוגיה ואמנויות
( דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת 6.4.2021בישיבתה ביום כ"ד בניסן תשפ"א )

בנושא קבלת סטודנטים ללא תעודת בגרות ללימודי  16.3.2021המשנה לפיקוח ואכיפה מיום 
לחינוך, טכנולוגיה ואמנויות והחליטה לאמצה המכללה  -תואר ראשון בסמינר הקיבוצים 

 כלהלן:
המכללה לחינוך, טכנולוגיה ואמנויות  -לראות בחומרה את אי עמידת סמינר הקיבוצים .1

ובקבוע  1964 -לכללי המועצה להשכלה גבוהה )הכרה במוסדות, תשכ"ד  6בסעיף בקבוע 
לכללי המועצה להשכלה גבוהה )היתר לפתוח ולקיים מוסד להשכלה גבוהה(,  5בסעיף 

 בנושא קבלת סטודנטים עם תעודת בגרות ישראלית מלאה או שווה ערך. 1972 -התשל"ג 
שלא לקבל עוד מועמדים לתואר ראשון ללא לרשום לפניה את התחייבות נשיאת המוסד  .2

 תעודת בגרות מלאה או שווה ערך כנדרש.
 
 אוניברסיטת חיפה -: קבלה ללימודים אקדמיים ללא תעודת בגרות או שווה ערך החלטה 1644/13

( דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת 6.4.2021בישיבתה ביום כ"ד בניסן תשפ"א )
בנושא קבלת סטודנטים ללא תעודת בגרות ללימודי  16.3.2021מיום המשנה לפיקוח ואכיפה 

 תואר ראשון באוניברסיטת חיפה והחליטה לאמצה כלהלן:
לכללי המועצה להשכלה  6עמידת אוניברסיטת חיפה בקבוע בסעיף  לראות בחומרה את אי .1

בוהה לכללי המועצה להשכלה ג 5ובקבוע בסעיף  1964 -גבוהה )הכרה במוסדות, תשכ"ד 
בנושא קבלת סטודנטים   1972 -ולקיים מוסד להשכלה גבוהה(, התשל"ג )היתר לפתוח 

 עם תעודת בגרות ישראלית מלאה או שווה ערך.
לרשום לפניה את התחייבות רקטור המוסד שלא לקבל עוד מועמדים לתואר ראשון ללא  .2

 תעודת בגרות מלאה או שווה ערך כנדרש.
 
המכללה האקדמית  -מודים אקדמיים ללא תעודת בגרות או שווה ערך : קבלה לליהחלטה 1645/13

 נתניה
( דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת 6.4.2021בישיבתה ביום כ"ד בניסן תשפ"א )

בנושא קבלת סטודנטים ללא תעודת בגרות ללימודי  16.3.2021המשנה לפיקוח ואכיפה מיום 
 יטה לאמצה כלהלן:תואר ראשון במכללה האקדמית נתניה והחל

לכללי המועצה  6לראות בחומרה את אי עמידת המכללה האקדמית נתניה בקבוע בסעיף  .1
לכללי המועצה להשכלה  5ובקבוע בסעיף  1964 -להשכלה גבוהה )הכרה במוסדות, תשכ"ד 

בנושא קבלת   1972 -גבוהה )היתר לפתוח ולקיים מוסד להשכלה גבוהה(, התשל"ג 
 ישראלית מלאה או שווה ערך.ת בגרות סטודנטים עם תעוד

לרשום לפניה את התחייבות רקטור המוסד שלא לקבל עוד מועמדים לתואר ראשון ללא  .2
 תעודת בגרות מלאה או שווה ערך כנדרש.

 
המכללה האקדמית  -: קבלה ללימודים אקדמיים ללא תעודת בגרות או שווה ערך החלטה 1646/13

 חי-תל
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( דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת 6.4.2021ן תשפ"א )בישיבתה ביום כ"ד בניס
בנושא קבלת סטודנטים ללא תעודת בגרות ללימודי  16.3.2021המשנה לפיקוח ואכיפה מיום 

 חי והחליטה לאמצה כלהלן:-תואר ראשון במכללה האקדמית תל
לכללי המועצה  6לראות בחומרה את אי עמידת המכללה האקדמית תל חי בקבוע בסעיף  .1

לכללי המועצה להשכלה  5ובקבוע בסעיף  1964 -להשכלה גבוהה )הכרה במוסדות, תשכ"ד 
בנושא קבלת   1972 -גבוהה )היתר לפתוח ולקיים מוסד להשכלה גבוהה(, התשל"ג 

 או שווה ערך. סטודנטים עם תעודת בגרות ישראלית מלאה
לרשום לפניה את התחייבות המשנה לנשיא המוסד שלא לקבל עוד מועמדים לתואר  .2

 ראשון ללא תעודת בגרות מלאה או שווה ערך כנדרש.
 
 המרכז האקדמי לב -: קבלה ללימודים אקדמיים ללא תעודת בגרות או שווה ערך החלטה 1647/13

דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת ( 6.4.2021בישיבתה ביום כ"ד בניסן תשפ"א )
בנושא קבלת סטודנטים ללא תעודת בגרות ללימודי  16.3.2021המשנה לפיקוח ואכיפה מיום 

 תואר ראשון במרכז האקדמי לב והחליטה לאמצה כלהלן:
לכללי המועצה  6לראות בחומרה את אי עמידת המרכז האקדמי לב בקבוע בסעיף  .1

לכללי המועצה להשכלה  5ובקבוע בסעיף  1964 -להשכלה גבוהה )הכרה במוסדות, תשכ"ד 
בנושא קבלת   1972 -ולקיים מוסד להשכלה גבוהה(, התשל"ג גבוהה )היתר לפתוח 

 ווה ערך.סטודנטים עם תעודת בגרות ישראלית מלאה או ש
לרשום לפניה את התחייבות רקטור המוסד שלא לקבל עוד מועמדים לתואר ראשון ללא  .2

 תעודת בגרות מלאה או שווה ערך כנדרש
 
המרכז האקדמי  -: קבלה ללימודים אקדמיים ללא תעודת בגרות או שווה ערך החלטה 1648/13

 למשפט ולעסקים
נה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת ( ד6.4.2021בישיבתה ביום כ"ד בניסן תשפ"א )

בנושא קבלת סטודנטים ללא תעודת בגרות ללימודי  16.3.2021המשנה לפיקוח ואכיפה מיום 
 תואר ראשון במרכז האקדמי למשפט ולעסקים והחליטה לאמצה כלהלן:

לכללי  6לראות בחומרה את אי עמידת המרכז האקדמי למשפט ולעסקים בקבוע בסעיף  .1
לכללי המועצה  5ובקבוע בסעיף  1964 -השכלה גבוהה )הכרה במוסדות, תשכ"ד המועצה ל

בנושא   1972 -)היתר לפתוח ולקיים מוסד להשכלה גבוהה(, התשל"ג להשכלה גבוהה 
 קבלת סטודנטים עם תעודת בגרות ישראלית מלאה או שווה ערך.

תואר ראשון ללא לרשום לפניה את התחייבות נשיא המוסד שלא לקבל עוד מועמדים ל .2
 תעודת בגרות מלאה או שווה ערך כנדרש.

 
המרכז האקדמי שערי  -: קבלה ללימודים אקדמיים ללא תעודת בגרות או שווה ערך החלטה 1649/13

 מדע ומשפט
( דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת 6.4.2021בישיבתה ביום כ"ד בניסן תשפ"א )

בנושא קבלת סטודנטים ללא תעודת בגרות ללימודי  16.3.2021המשנה לפיקוח ואכיפה מיום 
 תואר ראשון במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט והחליטה לאמצה כלהלן:

לכללי המועצה  6לראות בחומרה את אי עמידת המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט בסעיף       .1
להשכלה  לכללי המועצה 5ובקבוע בסעיף  1964 -גבוהה )הכרה במוסדות, תשכ"ד להשכלה 

בנושא קבלת   1972 -גבוהה )היתר לפתוח ולקיים מוסד להשכלה גבוהה(, התשל"ג 
 סטודנטים עם תעודת בגרות ישראלית מלאה או שווה ערך.

לרשום לפניה את התחייבות נשיא המוסד שלא לקבל עוד מועמדים לתואר ראשון ללא       .2
 תעודת בגרות מלאה או שווה ערך כנדרש.

 
 
 


