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 52( 316מס'  ) עשרה-ישיבת המועצה להשכלה גבוהה השלושהחלטות מ
 (21.206.22)  א"פתש  בתמוז  י"בביום ובאמצעות "זום" שהתקיימה בירושלים 

 
 ה ח ל ט ו ת

 
 בית ברל( עם תזה בהערכה ותכנון לימודים למכללה האקדמית M.Ed.הסמכה להעניק תואר שני ): החלטה  9/13

התחומית  ( דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה 22.6.2021בישיבתה ביום י"ב בתמוז תשפ"א )
 לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות בנושא שבנדון, והיא החליטה כלהלן:

 על עבודתן ועל חוות הדעת שהגישו. רוזליס ד"ר מירי לויןלהודות לסוקרות פרופ' ענת קינן ו .1
 ( עם תזה בהערכה ותכנון .M.Edלהסמיך את המכללה האקדמית בית ברל להעניק תואר שני ) .2

 לימודים.
 

( במסלול היסודי למחזור הקיים בלבד למכללת לוינסקי M.Teachהחלטה: הסמכה להעניק תואר שני ) 1710/13
 לחינוך

( דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, 22.6.2021)ביום י"ב בתמוז תשפ"א 
 הוראה, רוח ואמנויות בנושא שבנדון , והיא מחליטה לאמץ את המלצת ועדת המשנה התחומית כלהלן:

 להודות לפרופ' מירה קרניאלי ולד"ר רוני ריינגולד על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו לה.  .1
הסוקרים ולהסמיך את המכללה האקדמית לחינוך לוינסקי להעניק תואר שני לאמץ את המלצות   .2

 ( במסלול היסודי.M.Teach"מוסמך בהוראה" )
בהמשך להודעת המכללה על סגירת התוכנית על רקע מיעוט נרשמים, הסמכת המוסד להעניק את   .3

ינסקי לחינוך התואר הנה למחזור שהחל לימודיו בשנה"ל תש"פ בלבד. אם בעתיד תבקש מכללת לו
 להעניק את התואר יהיה עליה להגיש בקשה למועצה להשכלה גבוהה כמקובל.

 
אביב לשנות שם תוכנית הלימודים לתואר ראשון באנגלית ל"ספרות -החלטה: אישור לאוניברסיטת תל 1711/13

 אנגלית ולימודים אמריקניים" ולהסמיכה להעניק את התואר בשם זה
( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 22.6.2021שפ"א )בישיבתה ביום י"ב בתמוז ת

 התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות בנושא שבנדון, והחליטה כלהלן:
 על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו. להודות לסוקרים פרופ' איתן בר יוסף ופרופ' מייקל קרמר  .1
תואר ראשון ראשון באנגלית ל התוכנית לתוארשם אוניברסיטת תל אביב לשינוי לאשר את בקשת   .2

 ."ספרות אנגלית ולימודים אמריקניים" החל בשנת הלימודים תשפ"בב
 
החלטה: אישור לאוניברסיטת חיפה לשנות שם התואר הראשון והשני בלמידה, הוראה והדרכה לתואר  1712/13

 הראשון ושני במדעי הלמידה וההוראה ולהסמיכה להעניק את התואר בשם ז
( דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית 22.6.2021בישיבתה ביום י"ב בתמוז תשפ"א )

לשינוי שם  בקשת אוניברסיטת חיפהלאשר את לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות בנושא שבנדון, והיא מחליטה 
 Learning andהתואר הראשון והשני בלמידה הוראה והדרכה לתואר ראשון ושני ב"מדעי הלמידה וההוראה" )

Instructional Sciences.ולהסמיכה להעניק את התואר בשם זה ) 
 

שני     : אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית בית ברל לפתוח תוכנית לימודים לתואר החלטה 1713/13
(M.Ed.( בחינוך מדעי בינתחומי )STEM)ללא תזה( ) 

( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 22.6.2021בישיבתה ביום י"ב בתמוז תשפ"א )
 התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

 ח שהגישה."להודות לוועדה בראשותו של פרופ' משה ברק על עבודתה ועל הדו .1
( ללא .M.Edלמכללה האקדמית בית ברל לפרסם את דבר פתיחתה של תוכנית לימודים לתואר שני )לאשר  .2

, לרשום אליה תלמידים ולהתחיל בה (Integrative STEM Education) (STEMתזה בחינוך מדעי בינתחומי )
 את הלימודים.

 לפרסםדמית בית ברל , למכללה האקזה בשלבלא לאשר, ו המקצועית הוועדה ח"בדו הרוב דעת את לאמץ .3
 .(STEM( עם תזה בחינוך מדעי בינתחומי ).M.Edאת דבר פתיחתה של תוכנית הלימודים לתואר שני )

על המכללה לעודד את חברי הסגל לחזק את הפעילות האקדמית שלהם )לחקור, לפרסם ולצבור ניסיון  .4
 . STEM-אקדמי( בתחום ה
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עצה להשכלה גבוהה( להחתים כל מועמד שיירשם )כנהוג במו המכללה האקדמית בית ברללחייב את  .5
איננה מוסמכת להעניק בשלב  ברל בית האקדמית המכללהה כי /ללימודים על הצהרה, לפיה ידוע לתלמיד

, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך בינתחומי מדעי בחינוך תזה ללא( .M.Edזה תואר שני )
ת. במקרה זה תוצע על ידי המכללה לסטודנטים הלומדים המכללה להעניק את התואר האקדמי בתוכני

בהוראת המדעים או בהוראת  M.Teachבתוכנית "רשת בטחון" פנימית במסגרת התוכנית לתואר שני 
 במוסד. .M.Ed-המתמטיקה או אחת מתוכניות ה

תהיה בין  על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת )בין אם תפוצתו .6
 כותלי המוסד ובין אם מחוץ להם( כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".

 ח התפתחות."בתום השנה הראשונה ללימודים תעביר המכללה דו .7
 פרסום אישור תוקף" בנושא 16.09.2014 מיום ג"המל להחלטת כפוף לסטודנטים וההרשמה הפרסום אישור .8

 ".חדשה לימודים יתלתוכנ סטודנטים ורישום
 
( עם M.A.: אישור פרסום והרשמה לאוניברסיטת אריאל לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני )החלטה 1714/13

 וללא תזה במזה"ת ומדעי המדינה 
  ( דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה 22.6.2021בישיבתה ביום י"ב בתמוז תשפ"א )

 חליטה כלהלן:מבנושא שבנדון, והיא  22.6.2021התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות מיום 
 .הח שהגיש"ועל הדו הלהודות לוועדה בראשותו של פרופ' יצחק רייטר על עבודת  .1
( עם וללא תזה במזה"ת .M.Aלפתוח תוכנית לימודים לתואר שני )אישור אוניברסיטת אריאל להעניק ל  .2

 (.Middle Eastern Studies & Political Science) ומדעי המדינה
על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכניות לימודים אלו )בין אם תפוצתו תהא   .3

 בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם( כי "הענקת התארים מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה". 
במועצה להשכלה גבוהה( להחתים כל מועמד שיירשם ללימודים  לחייב את אוניברסיטת אריאל )כנהוג  .4

מזה"ת על הצהרה, לפיה ידוע לתלמיד)ה( כי האוניברסיטה אינה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר שני 
וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך האוניברסיטה להעניק את התואר  ומדעי המדינה

זה תוצע על ידי אוניברסיטת אריאל לסטודנטים הלומדים . במקרה במזה"ת ומדעי המדינההאקדמי 
בתוכנית "רשת בטחון" מנהלית של החזר שכ"ל או רשת בטחון חיצונית במחלקה ללימודי המזה"ת 

 אילן.-באוניברסיטת בר
לקראת שלב ההסמכה להעניק את התואר בתוכנית, תיבדק התוכנית הלכה למעשה תוך התייחסות   .5

 ן אישור הפרסום וההרשמה.להערות הוועדה משלב מת
בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים", תוקף  16.9.2014בהתאם להחלטת המל"ג מיום   .6

אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים )דהיינו, לשנה"ל תשפ"ב וזו שלאחריה(. אם לא יפתח 
 להחלטת המל"ג האמורה.התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם  המוסד את

 
: אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת אלקאסמי המכללה האקדמית לחינוך לפתוח תוכנית לימודים החלטה 1715/13

 ( עם תזה בהוראת לימודי האסלאם.M.Edלתואר שני )
( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 22.6.2021ישיבתה ביום י"ב בתמוז תשפ"א )ב

 לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן: התחומית
 לתואר לימודים תוכנית למנות ועדה לבדיקת בקשתה של אלקאסמי, מכללה אקדמית לחינוך לפתוח .1

 עם תזה בהוראת לימודי האסלאם.( .M.Ed) שני
 לאשר את הרכב הוועדה הבא: .2

 יו"ר  -החוג ללימודי ערבית ואסלאם,  אוניברסיטת תל אביב  -פרופ' אוריה שביט 
 המחלקה ללימודי המזרח התיכון, אוניברסיטת בן גוריון -פרופ' עארף אבו רביעה 

 המחלקה להיסטוריה, לפילוסופיה ולמדעי היהדות, האוניברסיטה הפתוחה -פרופ' דפנה אפרת 
 

סוקרים לבדיקת בקשת אלקאסמי, מכללה אקדמית לחינוך, לפתוח תוכנית  אישור מינוי  :החלטה 1716/13
 יסודי  -חוגית למסלול העל-( במדע וטכנולוגיה במתכונת חד.B.Edלימודים לתואר בוגר בהוראה )

התחומית  ( דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה22.6.2021בישיבתה ביום י"ב בתמוז תשפ"א )
לאשר את הסוקרות הבאות לבדיקת בקשת וח ואמנויות בנושא שבנדון , והיא מחליטה לחינוך, הוראה, ר

במדע וטכנולוגיה  (.B.Ed)ת לימודים לתואר בוגר בהוראה תוכנילפתוח , מכללה אקדמית לחינוך, אלקאסמי
 :על יסודיהמסלול חוגית ל-במתכונת חד

  המכללה האקדמית בית ברל -פרופ' אביבה קליגר 
  סמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאומנויות -ד"ר מירי שיינפלד 

 
: אישור להמשיך לקיים תוכנית השלמה "ממורה מוסמך בכיר" לתואר "בוגר בהוראה ובחינוך" החלטה 1717/13
(B.Ed.למכללה האקדמית הרצוג מיסודן של-(  באנגלית )מסלול על )יסודי( בקמפוס נוות ישראל )מח"ר 

 מכללות ליפשיץ והרצוג
( דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית 22.6.2021בישיבתה ביום י"ב בתמוז תשפ"א )

 כלהלן:  התחומית המשנה ועדת המלצת את לאמץלחינוך, הוראה, רוח ואמנויות בנושא שבנדון, והיא מחליטה 
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 חוות הדעת שהגיש.להודות לסוקר פרופ' יואל וולטרס על עבודתו ועל  .1
להמשיך  הרצוג מיסודן של מכללות ליפשיץ והרצוגאת המלצת הסוקר לאשר למכללה האקדמית  אמץל .2

לתואר ראשון "בוגר  "ממורה מוסמך בכיר" ת לימודי השלמהתוכניבקמפוס נוות ישראל )מח"ר( לקיים 
 .ייה החרדיתלאוכלוס יסודי(-חוגי באנגלית )מסלול על-דו( B.Ed" ).ובחינוך בהוראה
 

חוגי בחשבונאות -( דוB.A., להעניק תואר ראשון )2023: הסמכה זמנית )ראשונה( לשנתיים, עד יוני החלטה 1718/13
 למכללה האקדמית גליל מערבי

( דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית 22.6.2021בישיבתה ביום י"ב בתמוז תשפ"א )
ובחוות הדעת  25.5.2021תחומיות במדעי הרוח והחברה מיום -קים ותוכניות רבלחברה, משפטים, ניהול ועס

 שהגישה הוועדה, והיא החליטה כלהלן:
 להודות לוועדה בראשותה של פרופ' אתי אינהורן על עבודתה ועל חוות הדעת שהגישו. .1
לאמץ את המלצת הוועדה ולהעניק למכללה האקדמית גליל מערבי הסמכה זמנית ראשונה לשנתיים, עד  .2

 ( בחשבונאות..B.A) חוגי -ת הלימודים לתואר ראשון דותוכני, ב2023 יוני
בתום תקופת ההסמכה הזמנית, וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית פעם נוספת, תוך בדיקת כלל  .3

בדו"ח ובפרט בחינה של יציבות הסגל, גיוונו, ופיזור אחיד של הקורסים בין חברי הסגל  הנושאים שהועלו
ת ואחוז המתקבלים באישור תוכנית והרמה האקדמית שלה, תנאי הקבלה לתוכנית, יציבות התוכניב

 ת.תוכניחריג, וכן תהליכי הסינון ואחוזי הנשירה מה
 13.11.2018ועודכנה ביום  22.7.2014בלה ביום הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתק .4

 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה". 
 

ב"ניהול  ( B.A.: אישור למכללה האקדמית הדסה ירושלים לשנות את שם התוכנית לתואר ראשון )החלטה  1719/13
 ארגוני שירות" ל"ניהול" ולהסמיכה להעניק תואר זה

( דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית 22.6.2021בישיבתה ביום י"ב בתמוז תשפ"א )
בבקשת המכללה  22.6.2021  יוםמתחומיות במדעי הרוח והחברה -לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב

לשנות את שם התוכנית,  ניעהמ האקדמית הדסה ירושלים בנושא שבנדון. לאור חוות הדעת התכנונית שאין 
לאשר את שינוי שם תוכנית  מחליטה המל"ג  ,ולאור הצהרת המוסד כי שם זה משקף נאמנה את תכני התוכנית

 להעניק תואר זה. ולהסמיכה  "ניהול"ל "ניהול ארגוני שירות"הלימודים 
 

חוגי במשאבי אנוש -( דוAB..חוגי בניהול ותואר ראשון )-( דוB.A.: הסמכה להעניק תואר ראשון )החלטה 1720/13
 למכללה האקדמית לישראל ברמת גן

התחומית  ( דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה 22.6.2021בישיבתה ביום י"ב בתמוז תשפ"א )
והיא מחליטה    תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון -לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב

 כלהלן:
 לסוקרים פרופ' עמליה אוליבר ופרופ' שי צפריר על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.להודות  .1
חוגי בניהול ותואר -( דו.B.Aתואר ראשון )להסמיך את המכללה האקדמית לישראל ברמת גן להעניק  .2

 .חוגי במשאבי אנוש-( דו.B.Aראשון )
 

 אילן-משאבי אנוש לאוניברסיטת בר חוגי בניהול-( חדB.A.: הסמכה להעניק תואר ראשון )החלטה 1721/13
תחומית  ( דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה 22.6.2021בישיבתה ביום י"ב בתמוז תשפ"א )

בנושא  19.1.2021 תחומיות במדעי הרוח והחברה מישיבתה ביום -לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב
 שבנדון והיא מחליטה כלהלן:

 על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו. פרופ' שי צפרירו פרופ' אברהם קלוגרלהודות לסוקרים  .1
בניהול ( .B.A)ראשון תואר  להעניק אוניברסיטת בר אילן את ולהסמיך הסוקריםאת המלצות  לאמץ .2

 .משאבי אנוש
 

( M.H.M.לתואר שני ): אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית צפת לפתוח תוכנית לימודים החלטה 1722/13
 ללא תזה בניהול מערכות בריאות

( דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית 22.6.2021בישיבתה ביום י"ב בתמוז תשפ"א )
בנושא  27.4.2021תחומיות במדעי הרוח והחברה מישיבתה ביום -לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב

 הלן:שבנדון, והיא מחליטה כל
 להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' עמיר שמואלי על עבודתה ועל חוות הדעת שהגישה. .1
 ((.M.H.Mת לימודים לתואר שני תוכנילמכללה האקדמית צפת אישור פרסום והרשמה לפתוח להעניק  .2

 .בניהול מערכות בריאותתזה  ללא
)כנהוג במועצה להשכלה גבוהה( להחתים כל מועמד שיירשם  המכללה האקדמית צפתלחייב את  .3

בניהול ללימודים על הצהרה, לפיה ידוע לתלמיד)ה( כי המכללה אינה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר שני 
וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך המכללה להעניק את התואר האקדמי  מערכות בריאות

זה תוצע על ידי המכללה לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" . במקרה בניהול מערכות בריאות
 מערכות בריאות במכללה האקדמית נתניה.  מינהלתואר שני בת לתוכניחיצונית במסגרת ה
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ת הלכה למעשה תוך התייחסות תוכנית, תיבדק התוכנילקראת שלב ההסמכה להעניק את התואר ב .4
 וההרשמה.משלב מתן אישור הפרסום  וועדהלהערות ה

בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים", תוקף  16.9.2014בהתאם להחלטת המל"ג מיום  .5
וזו שלאחריה(. אם לא יפתח  באישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים )דהיינו, לשנה"ל תשפ"

 האמורה.ת במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם להחלטת המל"ג תוכניהמוסד את ה
 

: אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המרכז האקדמי שלם לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון החלטה 1723/13
(B.A.דו )-חוגי בלימודי אסטרטגיה, דיפלומטיה ומלחמה 

( דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית 22.6.2021בישיבתה ביום י"ב בתמוז תשפ"א )
בנושא שבנדון   22.6.2021תחומיות במדעי הרוח והחברה מיום -לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב

ת לימודים לתואר ניתוכלפתוח  המרכז האקדמי שלםלבדיקת בקשת לאשר את הרכב הוועדה והיא מחליטה 
 כלהלן:  ,בלימודי אסטרטגיה, דיפלומטיה ומלחמה (.B.Aחוגי )-ראשון דו

  יו"ר -פרופ' אורי ביאלר, המחלקה ליחסים בינלאומיים, האוניברסיטה העברית 
 המרכז הבינתחומי הרצליהבית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה, פרופ' בועז גנור , 
 הספר למדעי המדינה, אוניברסיטת חיפה פרופ' גבי בן דור, בית 
 
: אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית צפת לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון החלטה 1724/13
(B.A.חד )-חוגי בניהול ושיווק מערכות 

( דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית 22.6.2021בישיבתה ביום י"ב בתמוז תשפ"א )
בנושא שבנדון   22.6.2021תחומיות במדעי הרוח והחברה מיום -לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב

ת לימודים לתואר וכניתלפתוח  המכללה האקדמית צפתועדה לבדיקת בקשת הוהרכב את  לאשרוהיא מחליטה 
 כלהלן:  בניהול ושיווק מערכות, (.B.A) חוגי-ראשון חד

  'יו"ר -המרכז האקדמי רופין , עסקים מינהלהפקולטה לכלכלה ו, איריס וילנאי יעבץפרופ 
  'אוניברסיטת בן גוריוןעסקים מינהל, המחלקה ל עודד לוונגרטפרופ , 
 וניברסיטה העבריתעסקים, הא מינהלד"ר שרון הורסקי, בית הספר ל 
 
: אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית לישראל ברמת גן לפתוח תוכנית לימודים החלטה 1725/13

 חוגי בניהול מצבי חירום ומשבר-( חד.B.Aלתואר ראשון )
( דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית 22.6.2021בישיבתה ביום י"ב בתמוז תשפ"א )

בעניין הרכב  22.6.2021תחומיות במדעי הרוח והחברה מיום -לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב
-דים לתואר ראשון חדת לימותוכניהוועדה שהוצע לבדיקת בקשת המכללה האקדמית לישראל ברמת גן לפתוח 

 ( בניהול מצבי חירום ומשבר והיא מחליטה לאשרו, כלהלן:.B.Aחוגי )
 יו"ר מועצת המנהלים, אסותא מרכזים רפואיים, ופרופ' מן המניין לרפואה  - פרופ' יהושע שמר

 יו"ר -פנימית בפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל אביב 
  ת הלימודים ניהול אזורי אסון ומצבי חירום, אוניברסיטת חיפה תוכניראש  –פרופ' דבורה שמואלי 
  ראש החוג לניהול מצבי חירום ואסון, בית הספר לבריאות הציבור, הפקולטה לרפואה,  -ד"ר ברוריה עדיני

 אביב-אוניברסיטת תל
 

עם וללא תזה, בכריית ( M.Sc., להעניק תואר שני )2023: הסמכה זמנית )ראשונה( לשנתיים, עד יוני החלטה 1726/13
 מידע למרכז האקדמי לב

( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 22.6.2021בישיבתה ביום י"ב בתמוז תשפ"א )
 התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, מדעים, פארה רפואה ושלוחות מחו"ל בנושא שבנדון, והיא מחליטה כלהלן:

 פרופ' מרק לסט על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו לה.להודות לסוקרים פרופ' ציפי ארליך ו .1
( בכריית מידע לתקופה של .M.Scלהסמיך את המרכז האקדמי לב להעניק תואר שני עם וללא תזה ) .2

 (.2023שנתיים )עד יוני 
דו"ח  יגיש המרכזלשלב חידוש ההסמכה  תתוכניה ולקראת בדיקת ההסמכה הזמניתתקופת לקראת תום  .3

 התייחסות מיוחדת לנקודות הבאות:ב התקדמות
 הסוקרים בחוות הדעת שהוגשו.הערות יישום  א.
ת הלימודים בהחלטות המל"ג, לרבות החלטת המל"ג בנוגע לתואר שני בעניין מינוי תוכניעמידת  ב.

 . תתוכנית מתאים וסגל התוכניראש 
ת למחקר, פירוט תוכניפירוט שעות ההוראה והזמינות של חברי הסגל האקדמי המלמדים ב ג.

 הפעילות המחקרית של סגל ההוראה.
 .מדיניות המוסד בנוגע להקדשת זמן למחקר לעומת שעות הוראה ד.
 )בציון שם המנחה(. דוגמאות לבחינות, עבודות גמר ועבודות התזה ה.
 מספרי הסטודנטים במסלול הנלמד ובמסלול המחקרי. ו.

 30.4.2020ועודכנה ביום  22.7.2014שהתקבלה ביום הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג  .4
 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".
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 ( ללא תזה בהנדסת תוכנה לעזריאלי, מכללה אקדמית להנדסהM.Sc.: הסמכה להעניק תואר שני )החלטה 1727/13

השכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה ( אימצה המועצה ל22.6.2021בישיבתה ביום י"ב בתמוז תשפ"א )
 התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, מדעים, פארה רפואה ושלוחות מחו"ל, ומחליטה כלהלן:

 להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו לה. .1
 ללא תזה בהנדסת תוכנה.( .M.Sc) שניתואר מכללה אקדמית להנדסה להעניק  -להסמיך את עזריאלי  .2

 
( M.Sc.: אישור לאוניברסיטה העברית בירושלים לשנות את סימול התואר מוסמך בריפוי בעיסוק )החלטה 1728/13

 ( עם וללא תזה ולהסמיכה להעניק תואר זה.M.Sc.OTעם וללא תזה למוסמך בריפוי בעיסוק )
דת המשנה ( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת וע22.6.2021בישיבתה ביום י"ב בתמוז תשפ"א )

את אשר להתחומית לטכנולוגיה, הנדסה, מדעים, פארה רפואה ושלוחות מחו"ל בנושא שבנדון, והיא מחליטה 
מוסמך וללא תזה ל עם (M.Sc.) בריפוי בעיסוק מוסמךבקשת האוניברסיטה העברית לשנות את סימול התואר 

עם וללא תזה ולהסמיכה להעניק  Master of Science in Occupational Therapy)) (M.Sc.OT.)בריפוי בעיסוק 
 . תואר זה

 
: אישור מינוי סוקר לבדיקת בקשת עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה להמשיך לקיים תוכנית החלטה 1729/13

 ( בהנדסת תעשיה וניהול במסגרת המח"ר.B.Scלימודים לתואר ראשון )
השכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה ( אימצה המועצה ל22.6.2021בישיבתה ביום י"ב בתמוז תשפ"א )

הסוקר לאשר את מינוי התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, מדעים, פארה רפואה ושלוחות מחו"ל, והיא מחליטה 
 ת הלימודים לתואר ראשוןתוכנילהמשיך לקיים את  בקשת עזריאלי מכללה אקדמית להנדסהלבחינת  הבא

((B.Sc. :בהנדסת תעשייה וניהול במסגרת המח"ר 
  'אוניברסיטת ת"א, המחלקה להנדסת תעשייה וניהול - יואכים מאירפרופ 
 
: אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה לפתוח תוכנית לימודים החלטה 1730/13

 ( ללא תזה בהנדסת תעשיה וניהול.M.Scלתואר שני )
ועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה ( אימצה המ22.6.2021בישיבתה ביום י"ב בתמוז תשפ"א )

הסוקרים לאשר את מינוי התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, מדעים, פארה רפואה ושלוחות מחו"ל, והיא מחליטה 
 .M.Sc))שני ללא תזה ת הלימודים לתואר תוכנילפתוח  בקשת עזריאלי מכללה אקדמית להנדסהלבחינת הבאים 

 בהנדסת תעשייה וניהול:
  'אוניברסיטת אריאל, המחלקה להנדסת תעשייה וניהול - איריס רכבפרופ 
  המחלקה להנדסת תעשייה וניהול, אוניברסיטת ת"א -פרופ' יוסי בוקצ'ין 

 
: אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת אוניברסיטת אריאל בשומרון להסמכה להעניק תואר שני החלטה 1731/13
(M.Sc.ללא תזה בהנדסה תעשיה וניהול ) 

( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 22.6.2021שיבתה ביום י"ב בתמוז תשפ"א )בי
הסוקרים לאשר את התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, מדעים, פארה רפואה ושלוחות מחו"ל, והיא מחליטה 

תעשייה ( בהנדסה .M.Scשני ללא תזה ) לאוניברסיטת אריאל להעניק תוארסמכה מתן הלבחינת  יםהמוצע
 וניהול כלהלן:

 אביב-להנדסת תעשיה, אוניברסיטת תל המחלקה - פרופ' יבגני חמלניצקי 
 אורט בראודהלהנדסה להנדסת תעשייה וניהול, המכללה האקדמית המחלקה  - ד"ר בוריס שניץ 

 
 : בקשת "המכללה האקדמית לחינוך חמדת הדרום" לשנות את שמה ל"המכללה האקדמית חמדת"החלטה 1732/13

(, אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה 22.6.2021בישיבתה ביום י"ב בתמוז תשפ"א )
והחליטה לאשר את בקשת המכללה האקדמית לחינוך  15.6.2021למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה מיום 

 חמדת הדרום לשנות את שמה ל"המכללה האקדמית חמדת".  
 

ב' בנושאים פעולות הממשלה להגדלת  71דו"ח מבקר המדינה  -לתיקון ליקויים : דוחות הצוותים החלטה 1733/13
 מספר העובדים בהיי טק ומעבר יחידות אגף המודיעין ואגף התקשוב לנגב

המלצות הצוות לתיקון ליקויים ב המועצה להשכלה גבוההדנה ( 22.6.2021בישיבתה ביום י"ב בתמוז תשפ"א )
"פעולות המדינה להגדלת מספר : יםבנושאב' 71ח מבקר המדינה "דושל המועצה להשכלה גבוהה בעקבות 

 .2021"  ממרץ מעבר יחידות אמ"ן ואגף התקשוב לנגב" -טק" ו -העובדים בתעשיית ההי
כיפה ולאמץ את המענה של המועצה להשכלה גבוהה מחליטה לקבל את המלצות וועדת המשנה לפיקוח וא 

"פעולות המדינה להגדלת מספר העובדים : יםבנושאב' 71 מבקר המדינה ח"דוהצוותים לתיקון ליקויים ל
)מצורפים כנספחים להחלטה   2021"   ממרץ מעבר יחידות אמ"ן ואגף התקשוב לנגב"-טק" ו -בתעשיית ההי

  זו(.
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כמוסד למוסדות שקיבלו היתר/הכרה  ac.il  ם בעלי סיומתכללים לאישור שימוש בשמות מתח: החלטה 1734/13
 15.11.2016ומיום  10.2.2015, 12.2.2013עדכון והאחדת החלטות מל"ג בנושא מיום   - להשכלה גבוהה

המלצת צוות שמות מתחם אימצה המועצה להשכלה גבוהה את ( 22.6.2021בישיבתה ביום י"ב בתמוז תשפ"א )
 והחליטה כלהלן:

 רקע:
שלוחה  לקידום האינטרנט והטמעתו בישראל והוא 1994איגוד האינטרנט הישראלי הינו עמותה שהוקמה בשנת 

של איגוד האינטרנט הבינלאומי. פעילותו העיקרית של האיגוד בתחום התשתיות היא ניהול ותחזוקת מרשם 
את זכויות השימוש בסיומות אפשריות לאתרי אינטרנט )להלן: "שמות שמות המתחם והוא מוסמך להעניק 

 בהתאם לכללי רישום שמות מתחם של האיגוד. -, וזאת IL מתחם"( שרמת המתחם העליונה שלהם היא
על מנת להשתמש בשמות מתחם לאתרי אינטרנט של מוסדות וגורמים שונים, יש לרשמם באמצעות רשם 

 מוסמך או באמצעות האיגוד.
צורך ניהול המרשם, האיגוד גיבש ופרסם ברבים כללים להקצאת שמות מתחם תחת רמת המתחם העליונה ל

של ישראל. כללים אלו מסדירים בין היתר, את מבנה מרחב שמות המתחם, כללי הכתיב, הליך ההקצאה ועוד. 
 דין הכללים כדין חוזה בין האיגוד לבין מבקשי הרישום והמחזיקים בשמות התחום.

מתחם אם לכללי האיגוד, יש לקבל את אישור המועצה להשכלה גבוהה )להלן: "המל"ג"( להקצאת שמות בהת
 .ac.il תחת רמת המתחם השנייה של

מתחם -בהמשך לכך, להלן הכללים לאישור המל"ג למתן הרשאות לשימוש בשמות מתחם ושמות תת
 .ac.il בסיומת

 פירוט רמות מתחם:
 רמת מתחם I  )עליונה(– IL 
 רמת מתחם II  )שנייה(– AC 
 רמת מתחם III  )שם המוסד  -)שלישית 
 רמת מתחם IV   )מתחם-תת  -)רביעית 
 אישור שמות מתחם ברמה שנייה ושלישית .1

יינתן למוסדות להשכלה גבוהה בלבד,  ac.il שלאישור לשימוש בשמות מתחם ברמה המתחם השנייה 
 תחת רמת המתחם השלישית, כהגדרתם כמפורט:

 ;לחוק המל"ג 9 סעיף לפי שהוכר מוסד א.
 ;לחוק המל"ג א'21 סעיף לפי אישור או היתר תעודת שקיבל מוסד ב.
ב' יוכל לבקש להשתמש בשם ברמת המתחם השלישית רק בהתאם 1-א' ו1בסעיף  כאמור מוסד ג.

לשם המוסד שאושר לו ע"י המל"ג, או לפי קיצור שיש בו זיהוי ברור עם שם המוסד המאושר שאו 
 שניהם באישור המל"ג. -ראשי תיבות מוכרים שלו 

שם האסור לרישום לא ניתן לעשות שימוש בשם ברמת המתחם השלישי שהוא שם גנרי, או  ד.
 בהתאם לדין.  

לרשום שם מתחם, אחד בלבד, באנגלית,  אפשרות ב', ניתנת1א' ו1כאמור בסעיף  מוסד לכל ה.
 1.זה סעיף להוראות בהתאם ,בלבד, בעברית  נוסף, אחד מתחם ושם

מתחם, יוכל לעשות זאת באישור שירצה לשנות את שם ה ac.il מוסד בעל שם מתחם ו.
 לא תעלה על שנה קלנדרית אחת. תקופת החפיפה )קיום שם מתחם חדש וישן במקביל( המל"ג.

 אישור שמות מתחם ברמה הרביעית .2
 לעיל, יהיה אחראי על הקצאת שמות מתחם ברמה הרביעית. 1מוסד שקיבל אישור בהתאם לסעיף  א.
וסד לפי כללים אלה, אך פעילותם באחריות המוסד/תחת המוסד יוכל לאשר לגופים שאינם מ ב.

מתחם )רמת מתחם רביעית( תחת רמת המתחם השלישית שאושרה למוסד -שימוש בתת -חסותו 
 לפי כללים אלה.

 הליך אישור הקצאת שמות מתחם ברמה שנייה ושלישית .3
האינטרנט בה יפרט את , יגיש בקשה לאיגוד ac.ilמוסד המבקש להשתמש בשם מתחם בסיומת  א.

השם המבוקש, כולל רמת המתחם השלישית המבוקשת, בהתאם לנהלי האיגוד.  במקביל, הנהלת 
המוסד תגיש מכתב בקשה מנומק לתחום בקרה, אכיפה ורישוי באגף האקדמי במל"ג ובו פירוט 

 בהחלטה זו. 1מידת עמידתו בתנאים בסעיף 
ומבקש לשנות שם מתחם,  1, עומד בתנאים בסעיף ac.ilמוסד אשר מחזיק בשם מתחם בסיומת  ב.

יגיש בקשה לאיגוד האינטרנט בה יפרט את השם המבוקש, כולל רמת המתחם השלישית 
לי האגוד.  במקביל, הנהלת המוסד תגיש מכתב בקשה מנומק לתחום ההמבוקשת, בהתאם לנ

 המתחם.בקרה, אכיפה ורישוי באגף האקדמי במל"ג ובו יפורטו הסיבות לשינוי שם 
בקשת המוסד לקבלת שם מתחם חדש או להחלפת שם מתחם קיים תועבר לדיון בצוות שמות  ג.

מתחם אשר יעביר המלצתו בעניין למל"ג.  במקרה ומדובר בבקשת מוסד להחלפת שם מתחם 

                                                           
פי כללי הרישום הישנים אשר אושרו להם על  אשר מחזיקים במספר שמות מתחם  2פרט למוסדות להשכלה גבוהה המוגדרים על פי סעיף  1

 .1.1.1999ושנרשמו לפני 
 

http://ac.il/
http://ac.il/
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קיים, תכלול ההמלצה למל"ג הגדרה של תקופת החפיפה המומלצת אשר בכל מקרה לא תעלה על 
 שנה קלנדרית אחת.

המל"ג תדון בבקשת המוסד ובהמלצת צוות שמות מתחם ותקבל החלטה בנושא אשר תועבר  ד.
למוסד ולאיגוד האינטרנט.  למוסד לא יוקצו שמות מתחם חדשים ולא תאושר החלפת שם מתחם 

 ברמה השניה והשלישית ללא אישור המל"ג.
 מקרים מיוחדים .4

ואינם עומדים בהגדרה כמוסד אקדמי  ac.il חםהכללים לא יחולו על מוסדות המחזיקים בשם מת א.
( זאת 1.1.1999להחלטה זו אם קיבלו את שם המתחם טרם החלת כללים אלה )לפני  2לפי סעיף 

 נוכח המצב המשפטי שנוצר עקב האישור שקבלו מאיגוד האינטרנט טרם קביעת הכללים.
יפסיקו את  ac.il למתחם מוסדות אשר לא הוארך להם ההיתר/הכרה וקיבלו בעבר אישור מל"ג ב.

 השימוש בשם המתחם אשר אושר להם.
בהחלטה זו ומתאחדים לכדי מוסד  1לפי סעיף  ac.il מוסדות אקדמיים שמחזיקים בשם מתחם ג.

המל"ג את איחוד שמות המתחם לשם מתחם אחד משותף אחד, יסדירו מול איגוד האינטרנט ומול 
באנגלית ואחד משותף בעברית. תקופת החפיפה )קיום שם מתחם חדש למוסד המאוחד ושמות 

 המתחם הישנים במקביל( לא תעלה על שנה קלנדרית אחת.
 הרכב צוות שמות מתחם: .5

מאיגוד האינטרנט  ההרכב העקרוני של הצוות לבדיקת בקשות לשימוש בשמות מתחם שיתקבלו
   הישראלי עבור מוסדות להשכלה גבוהה בהתאם לכללים שנקבעו הינו:

  יו"ר -חבר/ת מל"ג 
 היועץ/ת המשפטי של המל"ג או מי מטעמו/ה 
 ממונה תחום מערכות מידע או מי מטעמו/ה 
  מרכז/ת הצוות -ממונה תחום בקרה, אכיפה ורישוי באגף האקדמי או מי מטעמו/ה 
 

: הצעה למינוי חברי סגל אקדמי בכיר לוועדה המרכזית לתקינה בהגנת הסביבה של מכון התקנים החלטה 1735/13
 1953-על פי חוק התקנים, התשי"ג

 כלהלן: המועצה להשכלה גבוהה החליטה( 22.6.2021בישיבתה ביום י"ב בתמוז תשפ"א )
 בהרכבי הוועדות שינויים כולל 1.1.2017 ביום לתוקף שנכנס - 1953ג"תשי התקנים לחוק 12 מספר תיקון .א

 -( כי יכללו בהן בין היתר1טז. )א( )3הטכניות וקובע בסעיף  והוועדות המרכזיות
"שני אנשי סגל אקדמי בכיר במוסד להשכלה גבוהה, בעלי מומחיות הנוגעת לתחום  תחומי העיסוק 

 של הוועדה, שתמנה המועצה להשכלה גבוהה";
השכלה גבוהה בבקשה לבחור חברי סגל אקדמי בכיר במוסד להשכלה מכון התקנים פנה אל המועצה ל  ב

 גבוהה, בעלי מומחיות הנוגעת לתחום מתחומי העיסוק של הוועדה המרכזית לתקני הגנת הסביבה.
מועמדים שהגישו המוסדות להשכלה גבוהה, החליטה המל"ג בישיבתה שהתקיימה ביום  8לאחר בחינת   .ג

התקנים,  על פי חוקתקני הגנת הסביבה, כזית לתקינה של מכון התקנים, המרוועדה ללמנות  22.6.2021
 את: 1953 -ג"התשי

  הטכניון, וסביבתית אזרחית להנדסה הפקולטה, דובובסקי יעל' פרופ .1
 פרופ' ישי וינשטיין, המחלקה לגיאוגרפיה וסביבה, אוניברסיטת בר אילן.  .2

ם ונסיונם המחקרי והמקצועי, מומחיותבכירותם, החלטת מל"ג על שני המינויים האמורים מתבססת על  .ד
 המרכזית לתקינה בהגנת הסביבה, כדלקמן: לתחום מתחומי העיסוק של הוועדה יםהנוגע

  פרופ' יעל דובובסקי )הטכניון( מתמחה בפוטוכימיה וכימיה הטרוגנית באטמוספירה, כימיה
מזהמים אורגנים, זהום אויר פנים וחוץ ביתי, והשפעתם של אירוסולים אורגנים על סביבתית של 

גזית, מזהמים במים  עיקר פעילותה בחקר מזהמים כימיים בפאזה נוזלית ובפאזה האקלים.
מכל הסוגים. פרופ' דובובסקי קיבלה מענקי מחקר ממקורות רבים ובכולם היא  ומזהמים באויר

 קרקע  ונים באווירעוסקת במזהמים מסוגים ש
  'מי י )במרחב היבשת -חה בגאוכימיה של מים )אוניברסיטת בר אילן( הינו מומ ישי וינשטייןפרופ

מעקב אחר שטפי מים ומזהמים בעזרת , מו גם בזה הימי, כולל מי חוף ומי הים הפתוח( כתהום
גוי מצומצם של מכהן בצוות היהוא תוריום. -עוקבים רדיואקטיביים טבעיים ממשפחות האורניום

ת. הוא זכה בקרנות מחקר, בהן הקרן הלאומית למדע, משרד רשות המים לנושא הכנרת ואגן ההיקוו
 המדע, משרד התשתיות, רשות המים ועוד.

 
( M.Ed.: אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית בית ברל לפתוח תוכנית לתואר שני )החלטה 1736/13

 עם תזה בלקויות למידה
החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאמץ את המלצת ועדת ( 22.6.2021בישיבתה ביום י"ב בתמוז תשפ"א )

 המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות כלהלן:
( .M.Ed) שני לתואר לימודים תתוכני למנות ועדה לבדיקת בקשתה של המכללה האקדמית בית ברל לפתוח .1

 והתערבות חינוכית.עם תזה בלקויות למידה: הערכה 
 לאשר את הרכב הוועדה הבא: .2

  יו"ר  -ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת בר אילן; המכללה האקדמית לחינוך תלפיות  -פרופ' דוד צוריאל 

http://ac.il/
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  האוניברסיטה הפתוחה  -המחלקה לפסיכולוגיה וחינוך  -פרופ' טלי היימן 
  אוניברסיטת חיפה  -הפקולטה לחינוך  -פרופ' תמי קציר 
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********** 
 נספחים

 
 1733/13.  נספח א' להחלטה מס' 1
 

 דוח הצוות לתיקון ליקויים
 הוועדה לתכנון ולתקצוב )ות''ת( -המועצה להשכלה גבוהה  שם הגוף המבוקר:

 ב 71דוח שנתי  מסגרת פרסום הדוח:
 מעבר יחידות אמ"ן ואגף התקשוב לנגב   כותרת הדוח:

, עו"ד יעל טור סמנכ"ל תקצוב -יניב כהן שבתאימר גב' מיכל נוימן,  חברי הצוות לתיקון ליקויים:
 כספא.

 
 הערכות המערכת להשכלה גבוהה כותרת הליקוי:

 
על כל הגורמים המעורבים להמשיך בפעולות נדרשות כדי להתאים את התשתיות במערכת  :המלצת הביקורת /ליקוי

בה עת שיעברו יחידות אמ"ן ואגף התקשוב לנגב בשנים  להשכלה גבוהה בנגב להיקפי הסטודנטים הצפויים להיקלט
 .2027עד  2024

 
 10.5.2021:תאריכי הדיון בצוות לתיקון ליקויים

 
כפי שצוין לחיוב בדוח המבקר בנושא "מעבר יחידות אגף המודיעין פירוט פעולות התיקון בהתאם להחלטות הצוות: 

וממשיכה לפעול בשיתוף פעולה עם כל הגורמים הרלוונטיים ב התשפ"א(, ות"ת פעלה 71ואגף התקשוב לנגב" )דוח 
להיערכות מעבר צה"ל לנגב. בין הפעולות שבוצעו עד כה, ניתן למנות את בחינת הצרכים להתאמת התשתיות הפיסיות, 

עם משרד רוה"מ, משרד האוצר,  2018משרדי שנחתם ב-בחינת הצרכים להתאמת מכסות הסטודנטים וההסכם הבין
לטובת היערכות אונ' בן גוריון למעבר צה"ל לנגב. כפועל יוצר של ₪ מיליון  55ות"ת במסגרתו הוקצו -וריון ואונ' בן ג

 .ההסכם כבר נקלטו עשרות חברי סגל ומאות סטודנטים באונ' בן גוריון
זאת הגורמים הרלוונטיים ממשיכים בדיונים ובשולחנות העגולים במטרה להמשיך ולקדם את מעבר צה"ל לנגב, כל 

בהובלה של אגף פנים, תכנון ופיקוח במשרד רוה"מ. ות"ת שותפה פעילה בדיונים ובשולחנות העגולים ומחויבת להמשך 
 התהליך.

 
 : תוקן.הליקוי תוקן/ לא תוקן/ תוקן חלקית/ אחר  -סטטוס תיקון 
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 1733/13.  נספח ב' להחלטה מס' 2
 

 דוח הצוות לתיקון ליקויים
  

 הוועדה לתכנון ולתקצוב )ות''ת( -המועצה להשכלה גבוהה  שם הגוף המבוקר:
 ב 71דוח שנתי  מסגרת פרסום הדוח:

 טק -פעולות המדינה להגדלת מספר העובדים בתעשיית ההיי  כותרת הדוח:
  20202907 מס' הדוח:

  1874766 מזהה הדוח:
-שבתאי, גב' חוה קליין-גב' מיכל נוימן, ד"ר נעמי בק, מר יניב כהן חברי הצוות לתיקון ליקויים:

 אבישי, גב' מרב אברהמי, עו"ד יעל טור כספא.
 

כותרת  מס'
 ליקוי

הליקוי/המלצת 
 קורתבי

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 

מחסור 
בסגל 

אקדמי 
בכיר 

בפקולטות 
של 

מקצועות 
 טק-ההיי

משנה"ל   -ליקוי 
התשע"ז לא הצטמצם 

 200המחסור של 
המשרות של הסגל 
האקדמי הבכיר 

טק -במקצועות ההיי
באוניברסיטאות, 

שעליו הצביעה הוועדה, 
ובין שנה"ל התשע"ז 
לשנה"ל התשע"ט עלה 

 23-מספרן רק ב
משרות. תוספת נמוכה 
זו בולטת על רקע 
העובדה שבתקופה זו 

 24%-חל גידול של כ
. במספר הסטודנטים

המשמעות היא שלא 
רק שלא הודבק הפער, 
אלא אף העמיק. עוד 
עלה שוות"ת לא קבעה 
יעד לגידול במספר 
אנשי הסגל במקביל 
לגידול במספר 

בביקורת  הסטודנטים.
עלה שלמרות האמור 

-בקול הקורא הרב

28.4.21 

 2020בחודש מאי 
אישרה הוות"ת תכנית 
המשך רב שנתית 
לחיזוק תחומי ההיי 
טק שעיקרה הגדלה 
וחיזוק הסגל האקדמי 
מרמת המתרגלים 
והסגל הזוטר ועד 
לקליטת חברי סגל 
אקדמי בכיר באמצעות 
מלגות ומענקי קליטה. 

רה התכנית שאוש
החלה בשנה"ל תשפ"א 
ותימשך עד שנה"ל 

 תשפ"ה.
גיבושה נעשה בהתאם 
להמלצות הוועדה 
לחיזוק תחומי 
ההייטק בראשות יו"ר 
ות"ת, פרופ' יפה 
זילברשץ, ובה 
משתתפים נציגי 
המוסדות להשכלה 
גבוהה, נציגי 
התעשייה, נציגי 
משרדי ממשלה 

 תוקן  
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טק -שנתי ובדוח ההיי
של ות"ת, מל"ג לא 
הכינה תוכנית מלגות 
לתארים מתקדמים 

-במקצועות ההיי
טק.מיצוי הפוטנציאל 
של בוגרי התואר 
הראשון במקצועות 

טק ללימודי -ההיי
המשך הוא חלקי בלבד, 
ונופל מזה של הלומדים 
מקצועות אחרים. 
אפשר שהדבר נובע 
מכך שהתגמול 
והקידום של בוגרי 
תואר ראשון 

טק -במקצועות ההיי
אינו תלוי בלימודים 
 לתואר שני.

 
מומלץ   -המלצה 

ינו שמל"ג ּוות"ת יכ
תוכנית סדורה, 
בשיתוף משרד האוצר 
וראשי המוסדות 
האקדמיים, הכוללת 
יעדים להגדלת מספר 
אנשי הסגל הבכיר 
והזוטר בפקולטות של 

טק, -מקצועות ההיי
ותקדם פתרון ארוך 
טווח שיאפשר 
התמודדות מיטבית עם 
המחסור באנשי סגל 
בהתאם לגידול הנדרש 
והצפוי במספר 
הסטודנטים הלומדים 

עות אלו. ראוי מקצו
שבמסגרת התוכנית 
תינתן תשומת לב 
מיוחדת לצורך להגדיל 
את מספר הסטודנטים 
הממשיכים ללימודי 
תואר שני מחקרי )עם 
תזה( ודוקטורט ישיר 
במקצועות אלה, 
לטובת יצירת עתודת 
סגל באוניברסיטאות. 
כן ראוי שבמסגרת 
התוכנית שתגובש יובא 
בחשבון שילוב של דרכי 

ת, כמו הוראה חדשו
למידה מרחוק ולמידה 
מקוונת, שביכולתן 
להשפיע על מספר אנשי 
הסגל שיידרשו ועל 
מאפייניהם. משרד 

רלוונטיים וגורמים 
 נוספים. 

להלן עיקרי התכנית 
 שקבעה ות"ת:כפי 

  הגדלת מספר
הסטודנטים לתואר 
שני מחקרי בתחומי 
ההייטק )עוזרי הוראה 

 ועתודה לסגל בכיר(.
  הגדלת מספר

הדוקטורנטים בתחומי 
ההייטק )עוזרי הוראה 
ומחקר ועתודה לסגל 

 בכיר(. 
  מתן מענקים לקליטת

 סגל.
  הקמת מנגנון מלגות

 לסגל חוזר מצטיין.
  הרחבת תכנית מלגות

דוקטורנטיות לפוסט 
 מישראל לארה"ב.

  שינויים ועדכונים
בתנאי העסקה לעידוד 
שילוב סגל מהתעשייה 

 במוסדות האקדמיים.
 

על מנת להתמודד עם 
סגל המחסור של 

אקדמי בכיר 
 -באוניברסיטאות 

לאחר עבודת מטה 
בת כשנה של משותפת 

הצוות המקצועי 
מל"ג והממונה -בות"ת

שכר והסכמי ה על
, צרעבודה במשרד האו

הושק בראשית שנה"ל 
מודל תשלום  תשפ"א

למענקים עבור סגל 
אקדמי זוטר בתחומי 
ההייטק, זאת על מנת 
לסייע לאוניברסיטאות 
להתמודד עם קשיי 
הגיוס והשימור של 
סגל זה, אשר חלקו גם 
מהווה עתודה לסגל 

 אקדמי בכיר. 
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מבקר המדינה ממליץ 
שתוכניות אלו ייבנו 
בשיתוף פעולה עם 
התעשייה על מנת 
למצוא דרכים לספק הן 
את הצורך של 
התעשייה לכוח אדם 
איכותי והן את הצורך 
של האקדמיה בסגל 

שיכשיר את איכותי 
הדור הבא של 

הסטודנטים 
 טק.-במקצועות ההיי

 

2 

צמצום 
הנשירה 

מהלימודים 
במקצועות 

 טק-ההיי

עד סיום   -ליקוי 
הביקורת הנוכחית 

( לא קבעו 2020)מרץ 
ות"ת ומל"ג יעד 
לצמצום שיעורי 
הנשירה במקצועות 

טק.  בנוסף, -ההיי
ות"ת לא ביקשה 

מהאוניברסיטאות 
לבחון את הסיבות 
לנשירת הסטודנטים, 
ובכלל זה לא עמדה על 
כך שכדי להתמקד 
בבעיית הנשירה נדרש 
שיהיו בידיה נתונים על 

ני אודות מאפיי
הנושרים: המגדר, 
המגזר, תנאי הקבלה 
)ציון בגרות, 
פסיכומטרי וכיו"ב(. 
כתוצאה מכך המידע, 
ככל שנמסר לוות"ת, 
היה תוצאתי ולא 
נסיבתי, ולכן אינו 
מאפשר התמודדות 
תכליתית עם מחוללי 
הנשירה. בהיעדר מידע 
איכותי זה, היכולת של 
ות"ת והמוסדות 
האקדמיים לגבש 
תוכנית לצמצום 

 שירה נפגמת.הנ
 

משרד מבקר   -המלצה 
המדינה מכיר 
במורכבות הבחינה של 
הסיבות לנשירה. ייתכן 
שבחינה כזו דורשת 
סקר מיוחד, אך 
בלעדיה ות"ת 
והמוסדות האקדמיים 
יתקשו כאמור לגבש 

28.4.21 

ועדת ההיגוי לנושא 
-של ות"תההיי טק 

יתה מודעת יהמל"ג 
לכך כי הגדלת מספרי 
הסטודנטים בתחום 
ההיי טק חייבת להיות 
מלווה במעקב אחר 

ולכן  ,שיעורי הנשירה
יש להמשיך ולעקוב 
אחר הסטודנטים 
שהחלו לימודיהם 

התוכנית במסגרת 
ולבדוק את שיעור 

 הלימודים.   מסיימי
ולאור  בכל מקרה

ההערה שהתקבלה 
בנושא זה ממשרד 

הוזמנו המבקר, 
בחודשים האחרונים 
עיבודים מיוחדים 
מהלשכה המרכזית 
לסטטיסטיקה לגבי 

מעקב אחר  נתוני
סטודנטים שהתחילו 
ללמוד את מקצועות 
ההיי טק 

באוניברסיטאות 
ונתוני נשירה 

נטים ות הרלובמקצועו
בשנים האחרונות. 
נשירה הוגדרה כחלקם 
של הסטודנטים 
שהתחילו לימודי שנה 
א' במקצועות ההיי טק 
ובשנה ב' לא המשיכו 
ללמוד כלל במוסדות 

 להשכלה גבוהה.
מהנתונים שהתקבלו 

אופן כללי, עולה כי ב
הנשירה ממקצועות 
ההיי טק בעשור 
האחרון נמצאת 

 תוקן  
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תוכנית לצמצום 
הנשירה. כמו כן, אין 
חולק שצמצום הנשירה 
אינו יכול לבוא על 
חשבון איכות הבוגרים. 

מלץ שבשל נתוני מו
הנשירה הגבוהים 

טק, -במקצועות ההיי
ובהמשך להצעתה של 

אילן  -אוניברסיטת בר
בתשובתה, שהמוסדות 
האקדמיים יחד עם 

שתקצבה  -מל"ג וות"ת 
-בקול הקורא הרב

שנתי פעולות לצמצום 
ינתחו באופן  -הנשירה 

שיטתי את מחוללי 
הנשירה )הסיבות( 
ומאפייני הנושרים, 

שנתיים יקבעו יעדים 
לצמצומה וייתנו כלים 
ופתרונות לשם השגת 

 היעדים.

אף במגמת ירידה והיא 
במרבית השנים נמוכה 

מהנשירה הממוצעת 
של כלל תחומי 

שנה"ל הלימוד: ב
תשע"ט עמדה הנשירה 

-בתחום ההיי טק על כ
בכל  6.5%לעומת  5%

 תחומי הלימוד. 
יתרה מזאת, מעקב 
אחר שני מחזורים של 
סטודנטים שהתחילו 
ללמוד מדעי המחשב 
או לימודי הנדסה 
השייכים לתחום ההיי 
טק באוניברסיטאות 

תשס"ח שנה"ל ב
תשע"ב שנה"ל וב

מראה כי ישנה עליה 
 הבחלקם של אל

שקיבלו תואר במקצוע 
שבו החלו ללמוד או 

 ,במקצוע היי טק אחר
ובקרב המחזור שהחל 

שנה"ל לימודיו ב
תשע"ב שיעור זה עמד 

. חלקם של 80% –על כ 
שלא קיבלו תואר  האל

כלל לאחר שבע שנות 
 19%-מעקב ירד מ

בקרב הסטודנטים 
-"ח לממחזור תשס

בקרב  14%
הסטודנטים ממחזור 
תשע"ב. נתונים אלה 

ועדת הוצגו בפני 
בישיבתה מיום  ההיגוי

25.1.2021. 
יש לציין כי בחינת 
הסיבות הספציפיות 
לנשירה מצריכה סקר 
מיוחד בקרב  
סטודנטים, אך בשל 
אחוז הנשירה הנמוך 
יחסית לכלל תחומי 
הלימוד, לא ראינו 

 הצדקה להליך כזה.
כאמור, אנו נמשיך 
ונעקוב אחר נתוני 
הנשירה וסיום 
הלימודים של 
המחזורים שהחלו 
לימודים בשנים 
האחרונות אולם חשוב 
לאפשר להם לפחות 
לסיים לימודיהם עפ"י 
הזמן התקני של 
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המקצוע שאותו החלו 
 ללמוד. 

נוסף על כך, נחזור על 
התייחסותנו לנושא 
הנשירה כפי שהופיעה 
בתגובה לטיוטת 

ובה נכתב כי  ו"חדה
ות"ת מתקצבת -מל"גה

את המוסדות באופן 
שיש בו תמריץ מובנה 
למניעת נשירת 
סטודנטים, וכן 

לנושא זה  המעניק
תמריצים ספציפיים. 
ככלל נושא הנשירה 
היה חלק בלתי נפרד 

טק -מדיוני וועדת ההיי
ומופיע בדו"ח הוועדה 

. עם זאת, 2018משנת 
סיבות ספציפיות 
 לנשירה בכל מוסד

אקדמי, ניתן לנתח רק 
באמצעות סקר בו 
נשאלים הסטודנטים 
במפורש מדוע פרשו 
מלימודיהם ולא 
באמצעות נתונים 
שוטפים של הלמ"ס 
שמהם ניתן ללמוד רק 

 .על היקפי הנשירה
ברם, בחינת הסיבות 
הספציפיות לנשירה 
בכל מוסד איננה 
מלאכה שהות"ת 
יכולה לעשות, ורק 
מוסדות הלימוד אשר 

גע בלתי באים במ
אמצעי עם 
הסטודנטים יכולים 
לבחון את הסיבות 
לנשירת סטודנטים 
וליישם פתרונות. 
הסיבות המרכזיות 
לנשירת סטודנטים 
ידועות והטיוטה אף 
מתייחסת אליהן, 

ות"ת -והמל"ג
את  ותמתקצב

המוסדות על מנת 
לצמצם את התופעה, 
בהתאם לתכניות שכל 
מוסד מתאים לעצמו 
 לפי צרכיו הייחודיים

 .והספציפיים
טק -דו"ח ההייכאמור, 

של המל"ג קבע רכיב 
תקצוב ספציפי אשר 
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נועד לתמרץ את 
מוסדות הלימוד 
להתמודד עם תופעת 
הנשירה. במסגרת 
הדו"ח נכלל תמריץ 
ספציפי שנועד לתמוך 
בפעולות של המוסדות 
לצמצום הנשירה 
ובהן: שיעורי עזר, 
ליווי סטודנטים, 
תכניות למניעת נשירה, 

רים, שדרוג תגבו
תשתיות הוראה וכו'. 
עוד נקבע כי "כל מוסד 
שיזכה לתקציב 
במסגרת רכיב זה 
יתחייב, לכל הפחות, 
לשמר את שיעורי 
הנשירה בתחומים 
אלה על כנם". לות"ת 
הזכות להפחית את 
ההקצבה במסגרת 
רכיב זה למוסד שאינו 
עומד ביעד. יצוין כי 
נושא זה מוכר גם 
לצוות הביקורת, אשר 

לטיוטה  82בסעיף  ציין
ש"ות"ת הגדירה בקול 

שנתי -קורא הרב
-לשנים תשע"ט

תשפ"ב, שימושים 
ייעודיים לתמריצים 
הכספיים שיקבלו 

האוניברסיטאות 
בעקבות הגדלת 
הסטודנטים הלומדים 
לתואר ראשון 

טק -במקצועות ההיי
ובכלל זה... לנקיטת 
פעולות לצמצום 
הנשירה )כמו מתן 
שיעורי עזר, ליווי 

טים, סטודנ
 ותגבורים(...".

 

3 

הסיכויים 
להשתלבות 

בוגרי 
מכללות 

בתפקידי 
מו"פ 

בתעשיית 
 טק-ההיי

על אף   -ליקוי 
המסקנות וההמלצות 

טק של -של ועדת ההיי
ות"ת בנוגע לצורך 
שוות"ת תזהה את 
החסמים ותקדם 
פעולות לחיזוק איכות 
בוגרי המכללות 

טק -במקצועות ההיי
כדי להגדיל את הסיכוי 
להשתלבותם בתפקידי 

28.4.21 

כפי שנמסר לצוות 
מטעם משרד המבקר 

 -שכתב את הדוח 
 ות"ת לא רואה בעניין

 שצוין ליקוי. 
 אחר  
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מו"פ בתעשייה בתחום 
זה, עלה שעד מועד 
סיום הביקורת לא 
הכינה ות"ת תוכנית 

לא נקטה לשם כך ו
פעולות הנגזרות 
 מתוכנית סדורה.

 
מומלץ   -המלצה 

שוות"ת תכין תוכנית 
להגדלת ההשתלבות 
של בוגרי המכללות 
בתפקידי מו"פ 

טק, -בתעשיית ההיי
וזאת בשיתוף 
התעשייה לשם 
התאמת התוכנית 

 לצרכיה.

4 

שילוב נשים 
 טק-בהיי

החסמים   -ליקוי 
-לייצוגן של נשים בהיי

טק והדרכים להעלאתו 
נוגעים לפעילותם של 
כמה משרדים וגופים 
ממשלתיים. לשם כך 
נדרשת תוכנית 
מתכללת, שתבחן 
דרכים להסרת 
החסמים על פני רצף 

-החיים בראייה בין
משרדית. בביקורת 
עלה כי התוכניות 
הממשלתיות מופעלות 
ומתקיימות ללא תכנון 

על פי דוח   מערכתי.   
טק, -הון אנושי בהיי

טק -שיעור הנשים בהיי
נמצא בנסיגה מסוימת, 

ובתפקידים 
טכנולוגיים ובתפקידי 
ניהול טכנולוגיים 
המצב אף עגום יותר. 
לפיכך ספק אם אפשר 
למצות את הפוטנציאל 
של הנשים ללא תוכנית 
 מערכתית ומשולבת.

 
מבקר   -המלצה 

המדינה ממליץ על 
וללת קידום תוכנית כ

שתציע רצף של 
פתרונות להסרת 
חסמים, לפי שלבי 
החיים וההתפתחות 
המקצועית של הנשים, 
החל במערכת החינוך, 
דרך השירות הצבאי 

28.4.21 

שנים רבות ות"ת 
מפעילה מספר תכניות 
שמטרתן הגדלת מספר 

-הנשים בתחומי ה
STEM תכניות אלה .

כוללות תכניות 
לחלוקת מלגות 
הצטיינות לנשים עם 

-דגש על תחומי ה
STEM  וכן פרויקטים

רוחביים שונים 
המופעלים ע"י 

 המוסדות.
 

תכניות מלגות 
ההצטיינות יוצרות 
רצף של מלגות לנשים 
החל מרמת התואר 
השני המחקרי ועבור 

בדוקטורנטיות 
מצטיינות בתחומי 

טק וכלה במלגות -ההיי
ורנטיות לפוסט דוקט

מצטיינות בדגש על 
 .STEM-תחומי ה

 
בנוסף, חלק 

מהפרויקטים 
הרוחביים, המופעלים 
ע"י המוסדות להשכלה 
גבוהה והנתמכים ע"י 
ות"ת, עוסקים 
בהגדלת מספר הנשים 
בקרב הסטודנטיות 
ובקרב חברות הסגל 

, תוך STEM-בתחומי ה
כדי מתן ליווי לנשים 

 תוקן  
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והאקדמיה ועד לשלב 
התעסוקה והשילוב 

 בתעשייה.

לכל אורך מסלול 
 ההתפתחות האקדמי.

 
כניות ופרויקטים ת

אלה יוצרים ליווי רציף 
המלווה את הנשים 
לאורך המסלול 
האקדמי )ולעיתים גם 
מעט קודם לכן(. לגבי 
השלבים המצויים 
מחוץ למערכת 

מערכת  -האקדמית 
החינוך, הצבא ושלבי 
התעסוקה והשילוב 

אלא  -בתעשייה 
מצויים מחוץ לתחומי 

-אחריותה של מל"ג
 ות"ת.

 

5 

שילוב 
חרדים 

 טק-בהיי

עד  2014משנת   -ליקוי 
חל גידול  2019שנת 

 35%-משמעותי של  כ
במספר הסטודנטים 
החרדים הלומדים 

טק -מקצועות היי
באוניברסיטאות 

ובמכללות. עם זאת, 
 2018שיעורם בשנת 

מכלל הסטודנטים 
במקצועות ההייטק 

. זאת 4.1%עמד על 
לעומת שיעורם 
באוכלוסייה, שעמד על 

12%. 
 

מומלץ   -לצה המ
שמל"ג תעקוב אחר 
יישום התוכניות 
להנגשת ההשכלה 
הגבוהה לחברה 
החרדית במקצועות 

טק ואת -ההיי
האפקטיביות של 
התמריצים שנקבעו 

 לשם כך.

28.4.21 

מל"ג עוקבת באופן 
שוטף אחר יישום 
התכנית להנגשת 
ההשכלה הגבוהה 
לחברה החרדית, 
לרבות במקצועות 
ההיי טק ונערכת 

וטפת של בחינה ש
אפקטיביות 
 התמריצים.

 -בשנה"ל תש"פ למדו כ
סטודנטים  1600

חרדים את מקצועות 
המתמטיקה, 

סטטיסטיקה, מדעי 
המחשב ומקצועות 
הנדסה הרלוונטיים 
לעולם ההייטק.  מספר 

 12% -זה מהווה כ
מהסטודנטים 

 החרדים.
אחוז הסטודנטים 
לתואר ראשון 

במתמטיקה, 
סטטיסטיקה ומדעי 
 המחשב בחברה

 10%החרדית הינו 
מהסטודנטים, לעומת 

 7%בציבור הכללי,  9%
 4% -בחברה הערבית ו

 בקרב יוצאי אתיופיה.
שיעור הסטודנטים 
במקצועות ההייטק 
ביחס לכלל 
הסטודנטים תואם את 
אחוז ההשתתפות 
הכללי של חרדים 

 תוקן  
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 -באקדמיה שהינו כ
4%. 

6 

בחינת 
הצורך בגוף 

 מתכלל

דוח מבקר   -ליקוי 
המדינה בעניין 
"הבטחת היתרון 

והחדשנות 
הטכנולוגיים של 
המשק הישראלי" עסק 
בחסמים השונים של 

טק, -תעשיית ההיי
לרבות בצורך בכוח 

טק. -אדם איכותי להיי
בדוח צוין כי על מנת 
להבטיח את היתרון 
והחדשנות הטכנולוגית 
של המשק הישראלי, 
ישנה חשיבות לקיומו 

בעל  של גוף ממשלתי
ראייה רחבה, יכולת 
תכלול וסמכויות 
לאיגום משאבים. גוף 
זה יבחן את השינויים 
העולמיים והשפעתם 
על הטכנולוגיה העילית 
הישראלית, יפעל לגבש 
אסטרטגיה ארוכת 
טווח ויציע כלים 
מתאימים כדי לשמר 
את היתרון הטכנולוגי 
של ישראל.     הצורך 
בגוף כזה עולה גם 
מדוח ביקורת זה: 
המשך התפתחות 

טק -תעשיית ההיי
בישראל תלוי רבות 
בכוח אדם איכותי 
ומיומן, שהוא למעשה 
גורם הייצור המרכזי 
שלה. לשם פתרון 
סוגיה זו והסרת 
חסמים, בפרט חסמים 
מורכבים הנוגעים 

-לממשקים בין
משרדיים, נדרשים 
מנגנוני תכנון, בקרה 
וביצוע אפקטיביים. 
ואולם, עלה כי חלק 

תכנון, מתהליכי ה
התיאום והמעקב 
בהחלטת הממשלה 

טק לא -לעניין ההיי
התקיימו, ואחרים 
 התקיימו רק חלקית.

 
ההמלצה   -המלצה 

המוזכרת לעיל, לקיומו 

28.4.21 

לצוות כפי שציינו 
מטעם משרד המבקר 

זה ואת  שכתב את דוח
"הבטחת  הדוח בנושא 

היתרון והחדשנות 
הטכנולוגיים של 

אנו המשק הישראלי" 
מסתייגים מהצעת 
המבקר להקמת גוף 
מתכלל ורואים בהצעה 

והיא לא  ו כבעייתיתז
תפתור בעיות כלשהן 

 .בנושא
המועצה להשכלה 
גבוהה הינה המוסד 
הממלכתי לענייני 
השכלה גבוהה 
במדינה, והיא ממלאת 
את התפקידים 
המוטלים עליה לפי 
חוק המועצה להשכלה 

 . 1958 –גבוהה, תשי"ח 
במסגרת החלטת 

קבעה  666ממשלה 
ממשלת ישראל כי היא 
סומכת את ידה על 

נון הוועדה לתכנון כי
ותקצוב כוועדת 

 המשנה של המל"ג.
בין תפקידיה של 
הות"ת להיות גוף בלתי 
תלוי שיעמוד בין 
הממשלה והמוסדות 
הלאומיים מצד אחד, 
והמוסדות להשכלה 
גבוהה מצד שני בכל 
ענייני ההקצבות 

 להשכלה גבוהה. 
כמו כן, נקבע כי 
הממשלה והמוסדות 
הלאומיים יימנעו 
מלקבל בקשות או 
המלצות מהמוסדות 
להשכלה גבוהה עצמם, 
או מכל מקור אחר וכן 
יימנעו מלהקציב 
הקצבות למוסד 
להשכלה גבוהה שלא 
בהמלצת הוועדה 

 לתכנון ותקצוב. 
מכאן, כי כל תקצוב 
מוסד להשכלה גבוהה 
בעניין נשוא הדו"ח 

חר צריך ובעניין א

 אחר  
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של גוף ממשלתי בעל 
ראייה רחבה, יכולת 
תכלול וסמכויות 
לאיגום משאבים, 
מקבלת משנה תוקף 
בכל הנוגע לסוגיה 
המורכבת של הגדלת 
 כוח האדם המיומן
-עבור תעשיית ההיי

טק. התמונה 
המצטיירת מדוח זה 
ומתשובות הגופים 
המרכזיים העוסקים 
בנושא ההון האנושי 

טק מצביעה על -להיי
הפערים בין הצורך 
במנגנוני תיאום ותכלול 
לבין המצב בפועל. 
המצב מחדד את 
חשיבות קיומו של גוף 
ממשלתי בעל ראייה 
רחבה, יכולת תכלול 
וסמכויות לאיגום 

שאבים בכל הנוגע מ
לסוגיה המורכבת של 
הגדלת כוח האדם 
המיומן עבור תעשיית 

 טק.-ההיי

להיעשות באמצעות 
ות"ת ועל פי -המל"ג

 שיקול דעתן.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


