האגף האקדמי ,מזכירות המועצה

החלטות ישיבת המועצה להשכלה גבוהה השלוש-עשרה מס' (59 )638
שהתקיימה בירושלים ובאמצעות "זום" ביום ט' בשבט ,תשפ"ב ()11.1.2022
 1942/13החלטה :קיום לימודים מחוץ לקמפוס באוניברסיטת חיפה בניגוד להחלטת המל"ג מיום
( 19.3.2019עדכון החלטת המל"ג מיום )12.12.2006
בישיבתה ביום ט' בשבט תשפ"ב ( )11.1.2022דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
לפיקוח ואכיפה מיום  21.12.2021בעניין קיום לימודים מחוץ לקמפוס באוניברסיטת חיפה בניגוד
להחלטת המל"ג מיום  19.3.2019ובניגוד להחלטת המל"ג בעניין קמפוס הנמל מיום  ,11.4.2019והיא
מחליטה כלהלן:
 .1לראות בחומרה רבה את קיום תכניות הלימודים לתואר ראשון רב תחומי ,לתואר שני במנהל
ומדיניות ציבורית ולתואר שני בהתפתחות הילד בקמפוס הנמל זאת בניגוד להחלטות המל"ג.
 .2לאפשר לאוניברסיטת חיפה לקיים את המשך שנת הלימודים תשפ"ב בתכניות האמורות
בקמפוס הנמל רק לסטודנטים הלומדים בה כעת ,זאת כדי להימנע מפגיעה בסטודנטים.
 .3למען הסר ספק וכל עוד לא הוחלט אחרת ,האוניברסיטה אינה רשאית להמשיך ללמד בקמפוס
הנמל את התכניות הללו החל מתחילת שנה"ל תשפ"ג ולא לרשום סטודנטים חדשים לתכניות
אלה בקמפוס הנמל.

 1943/13החלטה :אי עמידת אוניברסיטת חיפה בהחלטת המל"ג בנושא דוח ועדת גרונאו לבחינת
נושא התוכניות החוץ-תקציביות והתוכניות הייעודיות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים
בתכנית לתואר שני במנהל ומדיניות ציבורית למנהלים
בישיבתה ביום ט' בשבט תשפ"ב ( )11.1.2022דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
לפיקוח ואכיפה מיום  21.12.2021בעניין אי עמידת אוניברסיטת חיפה בהחלטת המל"ג בנושא דוח ועדת
גרונאו לבחינת נושא התוכניות החוץ-תקציביות והתוכניות הייעודיות במוסדות להשכלה גבוהה
המתוקצבים בתכנית לתואר שני במנהל ומדיניות ציבורית למנהלים ,והיא מחליטה כלהלן:
 .1לראות בחומרה את אי עמידת האוניברסיטה בהחלטת מל"ג ,בקיימה תכנית לא מתוקצבת
לתואר שני במנהל ומדיניות ציבורית למנהלים שתנאי הקבלה אליה שונים מתנאי הקבלה
לתכנית המקבילה המתוקצבת.
 .2לרשום לפניה את הודעת האוניברסיטה במייל הרקטור מיום  16.11.21כי בהתאם להחלטת
המל"ג ,האוניברסיטה תתאים את תנאי הקבלה בתכנית החוץ תקציבית לתואר שני במנהל
ומדיניות ציבורית למנהלים לתנאי הקבלה בתכנית המתוקצבת המקבילה.
 .3אוניברסיטת חיפה תעביר דיווח למל"ג טרם פתיחת ההרשמה לשנה"ל תשפ"ג וטרם פתיחת
ההרשמה לשנה"ל תשפ"ד על עמידת כל אחת מהתכניות החוץ תקציביות והתכניות הייעודיות
בכל סעיפי החלטת גרונאו.
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 1944/13החלטה  :חריגת המרכז האקדמי לב מהחלטות המל"ג מיום  8.7.2014ומיום  14.8.2018בדבר
"דרישות סף בהתייחס למבנה בו פועל מח"ר"
בישיבתה ביום ט' בשבט תשפ"ב ( )11.1.2022דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
לפיקוח ואכיפה מיום  21.12.2021בעניין חריגת המרכז האקדמי לב מהחלטת המל"ג מיום 8.7.2014
בדבר "דרישות סף בהתייחס למבנה בו פועל מח"ר" וכן מהחלטת המל"ג מיום  14.8.2018בעניינו של
המרכז האקדמי לב הקובעת כי משנה"ל תשפ"ב ואילך הלימודים האקדמיים של המח"ר יתקיימו
במבנה ייעודי ללימודים אקדמיים שיוקם בסמוך למבנה תיכון לוסטיג או במבנה ייעודי אחר שיועד
ללימודים אקדמיים של המרכז האקדמי לב בהתאם להחלטת המל"ג בנושא ,ומחליטה כלהלן:
 .1לאור הנסיבות המיוחדות שאינן בשליטת המוסד בהן סיום חוזה החכירה מול העיריה שהוביל
לעיכוב פרויקט הבינוי ,מחליטה המועצה לאפשר למכללה להמשיך פעילות במתכונת הנוכחית
עד לסיום פעולות הבינוי ולתקן את הליקוי עד לא יאוחר מסוף שנת תשפ"ד.
 .2כתנאי לפתיחת הלימודים ,המוסד יעביר דיווח לפני פתיחת שנה"ל תשפ"ג ולקראת שנה"ל
תשפ"ד בנוגע להתקדמות בנושא הבנייה.
 .3לפעול בהתאם לאמור במכתב אגף תקצוב בות"ת למוסד מיום .17.4.2019
 .4המועצה רואה בחומרה את העובדה כי המוסד לא פנה לאישור מל"ג וות"ת לחריגה משתי
החלטות המל"ג המוזכרות לעיל טרם פתיחת שנת הלימודים תשפ"ב .לאור זאת ,הנהלת
המוסד תעביר מכתב התחייבות על כך שהיא תעמוד בהחלטה.
במידה והמוסד לא יעדכן את המל"ג מראש על אי עמידה בהחלטה ו/או יפתח שנת לימודים בטרם
העברת דיווח כנדרש בסעיף  ,2הדבר יגרור הטלת אמצעי אכיפה כנגד המוסד.

 1945/13החלטה :כהונת המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים/רקטור במכללה האקדמית הרצוג מיסודן
של מכללות ליפשיץ והרצוג -חריגה מההנחיות התאגידיות למוסדות להשכלה גבוהה שאינם
אוניברסיטאות
בישיבתה ביום ט' בשבט תשפ"ב ( )11.1.2022דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
לפיקוח ואכיפה מיום  21.12.2021בעניין כהונת המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים/רקטור במכללה
האקדמית הרצוג מיסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג שאיננו פרופסור כנדרש בהנחיות התאגידיות
למוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות.
לאחר שקיבלה לידיה את התכתובות בנושא ,מחליטה המועצה לאפשר למכללה לתקן את ההפרה עד
לא יאוחר מחודש אוקטובר  2022וזאת מהנימוקים הבאים:
 .1בהתאם למידע שהעביר המוסד ,רקטור המוסד מונה לתפקידו עוד בטרם נכנסו ההנחיות
התאגידיות החדשות למוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות לתוקפן ולכן סבר
המוסד כי הן לא חלות על כהונת הרקטור הנוכחי.
 .2לפי הצהרתו של יו"ר הוועד המנהל של המוסד ,רקטור המכללה עתיד לסיים את תפקידו
ולצאת לגמלאות בתחילת שנה"ל תשפ"ג ,היינו עד לחודש אוקטובר .2022
עד לסוף חודש אוקטובר  2022על המכללה לעדכן את המל"ג בדבר עמידה בהנחיות התאגידיות.
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 1946/13החלטה :כהונת המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים/רקטור במכללה ירושלים  -חריגה
מההנחיות התאגידיות למוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות
בישיבתה ביום ט' בשבט תשפ"ב ( )11.1.2022דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
לפיקוח ואכיפה מיום  21.12.2021בעניין כהונת המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים/רקטור במכללה
ירושלים שאיננו פרופסור כנדרש בהנחיות התאגידיות למוסדות להשכלה גבוהה שאינם
אוניברסיטאות.
לאחר שקיבלה לידיה את התכתובות בנושא ,מחליטה המועצה לאפשר למכללה לתקן את ההפרה עד
לא יאוחר מחודש ספטמבר  2023וזאת מהנימוקים הבאים:
 .1בהתאם למידע שהעביר המוסד ,רקטור המוסד מונתה לתפקידה עוד בטרם נכנסו ההנחיות
התאגידיות החדשות למוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות לתוקפן.
 .2לפי הצהרתו של יו"ר העמותה של המוסד ,אין בדעת המכללה להאריך את כהונת רקטור
המכללה בתום הכהונה הנוכחית שעתידה להסתיים בסוף אוגוסט .2023
עד לסוף חודש ספטמבר  2023על המכללה לעדכן את המל"ג בדבר עמידה בהנחיות התאגידיות.

 1947/13החלטה :הענקת תארים עם סימולי תואר שאינם תואמים לסימולים אותם אישרה המל"ג
במסגרת הפקולטה לחקלאות באוניברסיטה העברית
בישיבתה ביום ט' בשבט תשפ"ב ( )11.1.2022דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה
לפיקוח ואכיפה מיום  21.12.2021בעניין הענקת תארים ,במסגרת תכניות לימודים של הפקולטה
לחקלאות באוניברסיטה העברית ,עם סימולי תואר שאינם תואמים לסימולים אותם אישרה המל"ג,
והיא מחליטה כלהלן:
 .1לרשום לפניה את הודעת האוניברסיטה לפיה היא הפיקה לקחים מחריגה זו ,ערכה מיפוי של
כל התארים בפקולטה לחקלאות ומתחייבת להחליף את התעודות לסטודנטים אשר קיבלו את
סימול התואר השגוי בתואר השני ביננות.
 .2המועצה מקבלת את הסברי המוסד על כך שהחריגה נעשתה בתום לב.
 .3המועצה מחליטה להיענות לבקשת האוניברסיטה העברית לאפשר לה לפעול להסדרת סימולי
התואר בהתאם להחלטות המל"ג ולהעביר את הנושא להמשך טיפול בוועדת המשנה התחומית
הרלוונטית.
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