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 לכבוד
 המועצה להשכלה גבוההחברי 

 

 שלום רב,

 בזמן חלקי  ראשון לתואר תכניות לימודים הנדון:

 הערה:
 נושא זה יידון בצורה ספציפית, אך הוא כלול גם במסגרת רחבה יותר הנמצאת על סדר היום בישיבה: 

גם כאשר ( אישור המועצה להשכלה גבוהה ות: תכניות ומסגרות הטעונג"מל החלטות והבהרה של להאחדה הצעה
 ).בהןהסמכה שאינה מוגבלת בזמן להעניק תואר יש למוסד 

ועדת המשנה לפיתוח תדון  25.10.2015. בישיבתה ביום 21.10.2015ישיבתה ביום ות"ת אמורה לדון בנושא ב
 25.10.2015 -ב ועדת המשנה מלצה שתקבלהה בהמלצת ות"ת שתתקבל ותגבש המלצתה למל"ג. ומדיניות אקדמית

 בעת הדיון בנושא. המועצה תונח על שולחן

********** 
 המל"גאת  . אם יחולו שינויים נעדכןמל"גלהלן הצעת החלטה למובאת על בסיס הצעת ההחלטה שהוגשה לות"ת, 

 .בהמשך
 

 הצעת החלטה: .א
ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית מיום בהמלצת  27.10.2015דנה בישיבתה ביום המועצה להשכלה גבוהה 

מחליטה והיא בזמן חלקי, בנושא תכניות לימודים לתואר ראשון  21.10.2015מיום ובהמלצת ות"ת  25.10.2015

 :  כלהלן

סטודנטים מותאמים לבזמן חלקי, הבצורך לאפשר את קיומם של מסלולי לימוד לתואר ראשון להכיר  .1

זאת חלקי,  לימודיםעל בסיס היקף  גמישהלימודים החפצים להיכנס בשערי ההשכלה הגבוהה במתכונת 

 הפתוחה).מעבר לאפשרויות הקיימות היום (למשל: במסגרת האוניברסיטה 

במתכונת לסטודנטים  /מסלוליםראוי בין מתן האפשרות להציע תכניות איזוןעקרון כי דרוש לדבוק ב .2

מעבר לזמן  מלא שלא לגרור את לימודיהם היקף לימודים סטודנטים בלעודד , לבין הרצון לימודים חלקית

 , והכל תוך הקפדה על הרמה האקדמית של מסלולי הלימוד, לסוגיהם.  התקני

לימודים בזמן חלקי (בניגוד ללימודים בזמן  ימסלולאפשר הפעלת ללשחרר חסמים רגולטוריים על מנת  .3

 :שיקיימו ,מלא) עבור סטודנטים לתואר ראשון

מתכונת לימודים לפחות בימים  3במקום ( פריסת הלימודים על פני שני ימים בשבועאפשרות ל  3.1

 ).19.7.2005ה, על פי החלטת מל"ג מיום מלא

אפשרות להשלים החובה לסיים את חובות האנגלית עד לרמת "בסיסי", כפי שנקבע בהחלטת   3.2

בנושא לימודי אנגלית כשפה זרה במוסדות להשכלה גבוהה, לא יאוחר  11.6.2013המל"ג מיום 

לתואר, ולרמת "פטור" כאשר נותר לסטודנט להשלמת התואר היקף מתכנית הלימודים  1\3מסיום 

 המקביל לשנה"ל מלאה אחת.

בכללי המועצה להשכלה גבוהה בנושא  3תקופת הלימודים, בהתאם לסעיף ת הארכאפשרות ל  3.3

ככל שיהיה מדובר בלימודי ערב, יקבע המוסד תכנית לימודים שוות ערך ""תארים מוכרים": 

 .  וכן בהתאם לפריסתם" ידי הגדלה מתאימה של תקופת הלימודיםללימודי יום על 
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יעמדו בקריטריונים  לימודים בזמן חלקי עבור סטודנטים לתואר ראשוןה ימסלוללהקפיד על כך ש .4

 הבאים:

תתקיים זהות ברמה ובתוכן האקדמיים (תנאי קבלה, דרישות, בחינות, סגל ההוראה, תשתיות)  4.1

 במתכונת חלקית לבין התוכניות הרגילות במוסד.בין  המסלולים 

 המסלולים ללימודים במתכונת חלקית יהיו פתוחים לציבור כולו. 4.2

 כל החלטות המועצה (הרוחביות והדיסציפלינריות) חלות גם על מסלולים אלה.  4.3

נוספות  כדי לסייע למוסדות להתמודד עם עלויות תפעול, 21.10.2015 מיום ת"ות להמלצת בהתאם .5

שעלולות להיווצר עקב קיום לימודים מחוץ לשעות הפעילות הרגילות ובנוסף למסגרת של כלל 

הלימודים הרגילים (תחזוקה, כוח אדם וכד'), יתאפשר למוסדות המתוקצבים לגבות מהסטודנטים 

ה משכר הלימוד הנגב 15%-בתכניות הלימודים לתואר ראשון בזמן חלקי שכר לימוד מוסדי (הגבוה ב

 בתכניות הרגילות).

מרכז הכובד בלימודים לתואר ראשון במוסד צריך להיות מתכונת לימוד מלאה בזמן תקני, ועל כן מספר  .6

מתוך כלל הסטודנטים  %40/שלישהסטודנטים בתכניות לימודים לתואר ראשון בזמן חלקי לא יעלה על 

 לתואר ראשון במוסד. 

על מסלולי הלימודים  5-ו 3הצעדים שפורטו בסעיפים  עקוב אחרי השפעתמל"ג מבקשת מות"ת ל .7

לתואר ראשון בזמן חלקי, והנושא ייבחן פעם נוספת בות"ת מל"ג בעוד כשלוש שנים, ולקראת שנה"ל 

 תשע"ט.

 רקע: .ב

מסלולי לימוד בזמן חלקי, לימודי ערב ולימודים בימי שישי מיועדים בעיקר לאנשים העובדים באחוזי משרה 

), החפצים במקביל לרכוש תואר אקדמי ראשון 'וכו ללמוד זכו שלא אנשים, בילדים המטופלים (הוריםמשמעותיים 

 נתנה הפתוחה האוניברסיטה של המסגרת, בעבר. הלימודים פיזור תוך גמישה, במתכונתבמוסדות להשכלה גבוהה 

 והביקושים מספקת אינה לבדה זו מסגרת כי התברר, הזמן עם, אולם עובדים לאנשים ראשון תואר ללימודי מענה

 .אחרים לערוצים גם קיימים

מוסדות להשכלה גבוהה המקיימים כיום מסלולי לימוד לאנשים עובדים מפעילים אותם למעשה בשעות הערב ו/או 

 הגשת בימי שישי, במקביל לתכנית הלימודים הרגילה הנלמדת בשעות היום השגרתיות, שאושרה ע"י המל"ג (בעת

 במסגרת להציג בקשה זו לקיים לימודי ערב במקביל, עליו חפץ המוסד אם, חדשה כנית לימודיםלפתיחת ת בקשה

להשתלב בלימודים יותר לאותם מועמדים ויכולת  מתכונת לימודים זו מאפשרת גמישות רבה .הרגילה) הבקשה

הרגילות מהתכניות  במהותןאינן נבדלות ימי שישי תכניות הלימוד במתכונת ערב/. עבודהאקדמיים במקביל ל

 משלבים אשר בד"כ סמסטר אחד או שניים נוספים ,יותר ארוכהתקופה  נמשכותהנלמדות בשעות היום, אלא שהן 

 בקיץ, בהתאם לכללי המל"ג. לימודים גם

  

 ,ארץלהשכלה גבוהה ב מוסדותמסלולי הלימוד לתואר ראשון במתכונת ערב ו/או בימי שישי מוצעים כיום במספר 

האקדמית  ההמכללה האקדמית צפת, המרכז האקדמי רופין, המכלל ביניהםו, כאחד תקציביים-וחוץ מתוקצבים

 ומכללת אפקה. אקדמי פרס, מכללת שערי משפט, שנקרהמרכז הנתניה, הקריה האקדמית אונו, מכללת סמי שמעון, 

קים, פסיכולוגיה, מדעי מסלולים אלה מתקיימים במגוון תחומי לימוד, ביניהם משפטים, מדעי המחשב, מנהל עס

 ההתנהגות, כלכלה, הנדסה, חשבונאות, תקשורת ועוד.  

 

לקראת התואר האקדמי הראשון יידרשו לפחות "כי  נכתב 1964 – ד"תשכ), במוסדות הכרה( ג"המל בכללי 7סעיף ב

הגדלה לימודים על ידי -שלוש שנות לימודים בשעות היום. היו הלימודים לימודי ערב, יקבע המוסד תכנית

לימודים מסודרת מראש לכל אורך תקופת הלימודים -מתאימה של תקופת הלימודים. תקנוני המוסד יקבעו תכנית

 ".לקראת מתן תואר פלוני

 

היו הלימודים לקראת "כי  נכתב 1964-ד"תשכ), מוכרים תארים( גבוהה להשכלה המועצה בכללי 3סעיף בכמו כן, 

ערך -ופן חלקי או מלא, לימודי ערב, יקבע המוסד תכנית לימודים שוות, בא2התארים המוכרים הנזכרים בסעיף 

 ".ללימודי יום על ידי הגדלה מתאימה של תקופת הלימודים
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(מצ"ב),  11.5.2015במסגרת דיון שהתקיים לאחרונה עם התאחדות הסטודנטים וכפי שעולה ממכתבם בנושא מיום 

 לימוד לאנשים עובדים. לטענת ההתאחדות, הסטודנטביקשה ההתאחדות מהמל"ג לעודד קיומם של מסלולי 

 OECD-ה מדינות לממוצע ביחס מאוחר בגיל שלו הראשון התואר לימודי את ומסיים מתחיל הממוצע הישראלי

 נשים של הממוצע גילן במקביל,). OECD-ה במדינות שנים 27 לעומת, 29 הוא בישראל התואר סיום גיל ממוצע(

 ללידה 27 גיל על עמד הממוצע 2009 בשנת( OECD-ה למדינות ביחס נמוך דווקא בישראל הראשון ילדן לידת בעת

 נרחבים ציבורים לטענת התאחדות הסטודנטים, על מקשים,, המחיה יוקר בצירוף, אלו גורמים . שילוב)ראשונה

 לוותר יכול שאינו מי .וקבועה רציפה הכנסה על ויתור דורשת זו עוד כל הגבוהה ההשכלה בשערי להיכנס בישראל

 .אקדמית השכלה על מראש לוותר נאלץ, שנים לשלוש קבועה והכנסה מלאה משרה החזקת על

 הלימוד שכר בהם, תקציביים החוץ במוסדות ללמוד ברירה, בלית ראשון, נאלצים, תואר לרכוש שרצונם אלה, מנגד

 על להיסמך שיכולתם, נמוך אקונומי-סוציו ממעמד אוכלוסיות במיוחד, המתוקצבים במוסדות מאשר בהרבה יקר

 .ביותר מוגבלת זו בתקופה משפחתם מבני כלכלית תמיכה

 

בנושא 'ההיתר של המכללה האקדמית  10.2.2015בהחלטת המל"ג מיום  21לאור פנייה זו, ולאור העובדה כי בסעיף 

להנדסה, אורט הרמלין נתניה', ציינה המל"ג כי בכוונתה לקיים דיון בנושא מסלולי לימוד מותאמים לאנשים 

וגעות לנושא מסלולי לימוד לתואר ראשון עובדים, מובא מסמך זה, בו מוצגות הסוגיות העקרוניות הרוחביות הנ

 המותאמים לאנשים עובדים.  

 

  2.6.2015דיון בוועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית  .ג

 , קיימה ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית של המל"ג דיון עקרוני ראשוני בנושא מסלולי2.6.2015בתאריך 

 עובדים. לאנשים המותאמים ראשון לתואר לימוד

 

במסגרת הדיון דובר על כך שהמתכונת הקיימת מבוססת על התפיסה לפיה סטודנטים רוכשים השכלה אקדמית 

לפני הכניסה לשוק העבודה.  הרציונל מאחורי הגישה הזו הוא השאיפה למקסם את התשואה מהלימודים, 

צו המוסדות ולהביא לשוק העבודה אוכלוסייה עם הכשרה מתאימה שיכולה לתרום לפריון.  לכן, תומר

המתוקצבים לעודד את הסטודנטים לסיים את הלימודים בזמן התקני. התאחדות הסטודנטים הציגה מסמך 

שמעורר שאלות, ומדגיש את הצורך בלימודים המתקיימים תוך כדי עבודה.  היום, לפי המתכונת הקיימת, מי 

 ם, בהם שכר הלימוד גבוה.תקציביי-שעובד ורוצה ללמוד תוך כדי עבודה, נאלץ לפנות למוסדות חוץ

 

כמו כן, עלתה השאלה האם המל"ג וות"ת צריכות, כמדיניות, לשנות את המתכונת המקובלת ללימודים מלאים, 

לימודי יום שלוש פעמים בשבוע, שלפיה גם מתקצבים את הלימודים, והאם צריך לשנות את הפרדיגמה הרווחת 

גבוהה טרם  לסבב התייעצות עם המוסדות להשכלהועדה לצאת הוחלט בו בסיכום הדיוןהזו לאור ביקושי השטח. 

 גיבוש ההמלצה למל"ג ולשמוע את עמדותיהם והתייחסויותיהם.

 

, הוציאה הוועדה מכתב התייעצות אל המוסדות להשכלה גבוהה. המוסדות 11.6.2015בהתאם לכך, בתאריך 

 התבקשו להשיב בפרק זמן מוגדר על השאלות הבאות:

לפרט בכמה  –עובדים, ואם כן  לאנשים המותאמים ראשון לתואר לימוד קיימים במוסדות מסלוליהאם  .  1

 ובאלו תכניות מדובר, כמה סטודנטים לומדים בהם, ומהו שכר הלימוד שהסטודנט משלם בגין מסלול זה?
 יקוח מיוחדפמתקיים שים עובדים, האם לתואר ראשון המותאמים לאנמסלולי לימוד ות אם קיימים במוסד  .2

 מהם  הקשיים והאתגרים עימם מתמודד המוסד בהקשר זה?  -עליהם? ואם כן 

שירותים הניתנים לכלל הסטודנטים במהלך יום האותם קיום מסלול כאמור, את , בזמן ספקהאם המוסד מ . 3

 רגיל (ספרייה, מזכירויות וכדומה)?הלימודים ה
עובדים?  לאנשים המותאמים ראשון לתואר לימוד מסלולי מהי עמדת המוסדות בשאלת הצורך בפיתוח/קיום .4

 האם יש לעודד מסלולים כאלו, ואם כן, מהו השיעור הראוי בינם לבין המסלולים הרגילים?

מהם בעיני המוסדות החסמים הקיימים לפיתוחן של תכניות כאלה, אם קיימים, לרבות כאלה המחייבים שינוי  .5

 , בהחלטותיהן ובהנחיותיהן?במדיניות הקיימת של מל"ג וות"ת
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 המוסדות להשכלה גבוהה שהשיבו: .ד

 המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב -אפקה .1

 המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון .2

 המרכז האקדמי למשפט ועסקים .3

 המכללה האקדמית לחינוך -בית ברל .4

 המכללה האקדמית עמק יזרעאל .5

 האוניברסיטה הפתוחה .6

 המכללה האקדמית לישראל .7

 האוניברסיטה העברית בירושלים .8

 המכללה האקדמית תל חי .9

 מכון טכנולוגי חולון .10

 המרכז האקדמי לב .11

 הנדסה. עיצוב. אמנות -שנקר .12

 המכללה האקדמית הדסה ירושלים .13

 המכללה האקדמית לחינוך -אמונה .14

 יהודהא: המרכז ללימודים אקדמיים באור -ל-מ .15

 המרכז האקדמי רופין .16

 המכללה האקדמית ספיר .17

 הטכניון .18

 המכללה האקדמית תל אביב יפו .19

 מכללה אקדמית להנדסה ירושלים -עזריאלי .20

 המכללה האקדמית בעמק הירדן -כנרת .21

 אוניברסיטת חיפה .     22

 

   עובדים, תואר ראשון המותאמים לאנשיםתגובות המוסדות לגבי שאלת הצורך בפיתוח/קיום מסלולי לימוד ל .ה

 דוגמאות -והאם יש לעודד (להרחיב מסגרות אלה) 

 
 במסלולים לאנשים עובדים הצורךשאלת  המוסד

מקום לקיום באופן נרחב של מסלולי לימוד לתואר ראשון המרוכזים בערב או  אינו רואה הטכניון
אקדמית נאותה, הקדשת זמן, מידת ביום שישי. הסיבה: חייבים להבטיח שמירה על רמה 

קשב ויכולת הסטודנטים להתעמק בתכני הלימוד בתכניות מדעיות, הנדסיות 
 ופרופסיונליות.

למסלולים  הפרופורציה הראויהמכירה בצורך לשלב בין לימודים אקדמיים לבין עבודה.  אוניברסיטת חיפה
 כונת מלאה.מקרב המסלולים הרגילים במת 15%-10%אלה צריכה להיות בין 

האוניברסיטה העברית 
 בירושלים

עובדים, ואינה  לאנשים המותאמים ראשון לתואר לימוד מסלוליאינה פועלת לפיתוח 
 מקיימת מסלולים כאלה.

 

לאור התשתית המובנית הקיימת באוניברסיטה הפתוחה, המתאימה בפרט ללימודים  האוניברסיטה הפתוחה
את הנגשת התכניות שלה  להרחיב עודלאנשים עובדים, מבקשת לתמרץ את האו"פ 

לאנשים עובדים, במיוחד תמרוץ לתפעול קבוצות לימוד רבות יותר ברצף קורסים מובנה 
 בבוקר. או בימי שישי \במספר קטן של ערבים מדי שבוע ו
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, הנגשת חשובים ביותררואה במסלולים המתאימים לאנשים עובדים מסלולי לימוד  שנקר
מערכת ההשכלה הגבוהה לאנשים עובדים, וכניסה של אוכלוסיות רבות יותר להשכלה 

 מסלולים אלה במערכת ההשכלה הגבוהה.  יש לקדםהגבוהה. 

אוכלוסיה עובדת לאוכלוסיה העובדת, לאור שביעות הרצון בהנגשת  חשיבות רבהרואה  המרכז האקדמי רופין
הגבוהה וההישגים הלימודיים הגבוהים של סטודנטים הלומדים במסלולים מתאימים 

 כגון אלה, במרכז האקדמי רופין.

המכללה האקדמית תל 
 אביב יפו

זהו צורך מסלולי לימוד לתואר ראשון המותאמים לאנשים עובדים. יש לעודד ולפתח 
 וביקוש קיים.  

המכללה האקדמית 
 ספיר

בהתאמת ימי הלימוד ושעות הלימוד לסטודנטים עובדים, אך אין זה נכון להגדיר תומכת 
 מסלולים הפתוחים לאנשים עובדים בלבד. 

המכללה האקדמית 
 הדסה

לקיים מסלולים כאלה על ידי ההגמשה מקסימלית של מערכת השעות, אך בשום ניתן 
 לא על ידי שינויים בתכנית הלימודים או בדרישות הקבלה. פנים 

המכללה האקדמית 
 לישראל

 במסלולים אלה ויש מקום לעודד קיומם  יש צורךבהחלט 

המכללה האקדמית תל 
 חי

סטודנטים תושבי  –בקיום המסלולים, על מנת לאפשר לקהל היעד של המכללה  יש צורך
השכלה אקדמית תוך כדי עבודה. המסלולים לרכוש  -האזור, מבוגרים בעלי משפחות 

 יתרמו להתפתחותם האישית, החברתית והמקצועית ויקדם הפצת ידע ופיתוח הפריפריה. 

 מסלולים אלה:  יש לעודד מכון טכנולוגי חולון

מחד, הם מאפשרים השתלבות בשוק העבודה במקביל ללימודים לתואר, ומנגד  -
מאפשרים לסטודנטים עובדים בעלי ניסיון תעסוקתי לרכוש תואר הפותח מסלולים 
לקידום. המסלולים מספקים גמישות לסטודנטים שמסיבות כלכליות/אישיות אינם 

 יכולים ללמוד בשעות הבוקר. 

ם הרגילים נהנים ממופעים רבים של אותו קורס במהלך גם הסטודנטים מהמסלולי -
 השנה וכך יכולים להשלים קורסים חסרים/לחזור על קורס מבלי לפתוח פערים לימודיים.

קיום מסלול מותאם לעובדים לצד מסלול רגיל דורש  .50%-50%היחס הראוי הוא כ  -
של סטודנטים כך מהמוסד לנהל שתי תכניות במקביל. היחס צריך לאפשר כמות מספקת 

שהמסלול יצדיק את עצמו מבחינה כלכלית ומבחינת המשאבים המושקעים בליווי 
 התכניות ובהתאמתן לאוכלוסייה הייחודית.

 , תוך שמירה על רמה וסטנדרטים מקובלים.בעד קיום המסלולים המרכז האקדמי לב

המכללה האקדמית 
להנדסה ע"ש סמי 

 שמעון

מסלולים אלו. אסור שתכניות אלה יהוו את מרבית  לא לעודדיש לנהוג בזהירות ו
הסטודנטים הלומדים במוסד. שיעור סטודנטים גבוה מדי  בתכניות אלה עלול לפחית 

 מהיוקרה של המוסד ותכנית הלימודים.

 

 וצורך בשינוי במדיניות ות"ת מל"ג הקיימת, בהקשר של מסלולי לימוד חסמיםסיכום תגובות המוסדות לגבי  .ו

 עובדים: לאנשים המותאמים ראשון לתואר

 
חסם  חסם מוסדי חסם תקציבי החלטות מל"ג \חסם אקדמי

 סטודנטיאלי
 חסם אחר

ימי לימוד בשבוע  3 -.החלטת מל"ג1
 לתואר ראשון

.החלטת מל"ג לימודי אנגלית 2
 והשגת פטור עד השנה השניה.

. תקצוב ות"ת 1
לתכנית לתואר 

-ראשון  תלת
שנתית ולתכנית 

.הקצאה של  1
אולמות, 
מעבדות, 

 כיתות.

 .נשירה1
 .היעדרויות 2
.היעדר 3

 מלגות

.צורך בקורסים 1
מקוונים ומתוקשבים, 

לאו דווקא נוכחות 
 פיזית בכיתות



COUNCIL FOR HIGHER EDUCATION                המועצה להשכלה גבוהה  | |        العالي التعلیم مجلس       
 

ד  |  6 ו מ  ע
 

לימודים מחוץ  -. החלטת מל"ג3
 לקמפוס.

במסלולים .השקפת מל"ג הרואה 4
לאנשים עובדים "משהו אחר" ולא 
 חלק אינטגרלי של "הזרם המרכזי"

לתואר ראשון 
 שנתית.-ארבע

 
מודל תקצוב 
ות"ת, מקדם 

הניצולת, 
כריכה בין משך 

הלימודים 
 לתקצוב ות"ת.

 

יקר .תפעול 2
של המסלולים 

 המותאמים
.שירותי 3

 קמפוס מלאים
 

 

 

 : 29.7.2015דיון בוועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית  .ז

דנה ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית בתגובות המוסדות ובתשובותיהם לשאלות  29.7.2015בישיבתה ביום 

 שהועברו אליהם. 

 ת"ות של התקצוב במבנה . האם1כמו כן, דובר על כך שלהחלטה בנושא זה ישנם מספר היבטים הנוגעים לות"ת: 

 הפעלת בשל בעלויות גידול על הצהירו המוסדות .2חלקי;  במסלול תכניות לקיום המוסדות עבור שלילי תמריץ קיים

 מסוים כאחוז חלקי במסלול לימודים תכניות בהגדרת מדיניות אמירת . קיימת3שישי;  בימי או בערב הקמפוסים

 בסוף הדיון סיכמה ועדת המשנה את המלצותיה בנושא כלהלן: .המוסדות של הכוללת הפעילות מסך

 

 29.7.2015ובתאריך  2.6.2015"ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית דנה בישיבותיה שהתקיימו בתאריך 

. לאחר שפנתה לכלל המוסדות להשכלה גבוהה ודנה בתגובות קיום מסלולים לתואר ראשון בזמן חלקיבנושא 

 ובעמדות שהציגו בנושא, סיכמה ועדת המשנה את המלצותיה בנושא כדלקמן:

סטודנטים מותאמים לבזמן חלקי, הבצורך לאפשר את קיומם של מסלולי לימוד לתואר ראשון ר להכי .1

זאת חלקי,  לימודיםעל בסיס היקף  גמישהלימודים החפצים להיכנס בשערי ההשכלה הגבוהה במתכונת 

 מעבר לאפשרויות הקיימות היום (למשל: במסגרת האוניברסיטה הפתוחה).

במתכונת לסטודנטים  /מסלוליםראוי בין מתן האפשרות להציע תכניות איזוןעקרון כי דרוש לדבוק ב .2

מעבר לזמן  מלא שלא לגרור את לימודיהם היקף לימודים סטודנטים בלעודד , לבין הרצון לימודים חלקית

 , והכל תוך הקפדה על הרמה האקדמית של מסלולי הלימוד, לסוגיהם.  התקני

 ,לימודים בזמן חלקי (בניגוד ללימודים בזמן מלא) עבור סטודנטים לתואר ראשון ימסלולאפשר הפעלת ל .3

 :שיקיימו

מתכונת לימודים לפחות בימים  3במקום ( פריסת הלימודים על פני שני ימים בשבועאפשרות ל  3.1

 ).19.7.2005ה, על פי החלטת מל"ג מיום מלא

עד לרמת "בסיסי", כפי שנקבע בהחלטת אפשרות להשלים החובה לסיים את חובות האנגלית   3.2

בנושא לימודי אנגלית כשפה זרה במוסדות להשכלה גבוהה, לא יאוחר מסיום  11.6.2013המל"ג מיום 

מתכנית הלימודים לתואר, ולרמת "פטור" כאשר נותר לסטודנט להשלמת התואר היקף המקביל  1\3

 לשנה"ל מלאה אחת.

בכללי המועצה להשכלה גבוהה בנושא  3תקופת הלימודים, בהתאם לסעיף ת הארכאפשרות ל  3.3

ככל שיהיה מדובר בלימודי ערב, יקבע המוסד תכנית לימודים שוות ערך ""תארים מוכרים": 

 .  וכן בהתאם לפריסתם" ללימודי יום על ידי הגדלה מתאימה של תקופת הלימודים

יעמדו בקריטריונים  עבור סטודנטים לתואר ראשון לימודים בזמן חלקיה ימסלוללהקפיד על כך ש .4

 הבאים:

תתקיים זהות ברמה ובתוכן האקדמיים (תנאי קבלה, דרישות, בחינות, סגל ההוראה, תשתיות)  4.1

 בין  המסלולים במתכונת חלקית לבין התוכניות הרגילות במוסד.

 המסלולים ללימודים במתכונת חלקית יהיו פתוחים לציבור כולו. 4.2

 כל החלטות המועצה (הרוחביות והדיסציפלינריות) חלות גם על מסלולים אלה.  4.3

ועדת המשנה למדיניות מבקשת כי ההיבטים הכלכליים והתכנוניים של האפשרות לקיום מסלולי לימוד  .5

לתואר ראשון בזמן חלקי במוסדות המתוקצבים ייבדקו על ידי ות"ת. מוצע להזמין לדיון בעניין את נציגי 

 הסטודנטים.
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0FPלקבוע כי, בכל מקרה, תחול מגבלה .6

1
P   או על מספר בזמן חלקילתואר ראשון התכניות על מספר/

מתוך כלל התכניות במוסד/או כלל הסטודנטים לתואר ראשון במוסד,  הסטודנטים בתכניות כאלו,

צריך להיות מרכז הכובד בלימודים לתואר ראשון במוסד  -בהתאמה. מגבלה זו משקפת את הגישה לפיה

 מתכונת לימוד מלאה בזמן תקני.

לעיל, תידון בוועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית  6חוות דעת ות"ת בסוגיה, לרבות לגבי סעיף  .7

 וההמלצה שתגובש בעקבותיה, תוגש למליאת המל"ג לדיון וקבלת החלטה מסכמת."

 

 :25.10.2015ובוועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית ביום  21.10.2015דיון בות"ת ביום  .ח

אמורה לדון בנושא בישיבתה  ת"שלעיל, ות 29.7.2015בהמלצת ועדת המשנה מיום  6-ו 5בהמשך לאמור בסעיפים 

ועל בסיסה תגבש , 25.10.2015ישיבתה ביום . המלצת ות"ת שתתקבל תוצג בפני ועדת המשנה ב21.10.2015ביום 

תונחנה על שולחן המועצה בעת הדיון שתתקבלנה המלצתה למועצה. המלצות ות"ת וועדת המשנה ועדת המשנה את 

 שינויים יחולו אם. למל"ג החלטה הצעת המסמך בראש הובאה, ת"לות שהוגשה ההחלטה הצעת בסיס עלבנושא. 

 .בהמשך המועצה את נעדכן

**************** 

 

 מצ"ב המסמכים הבאים:

 פריסת בנושא 2.11.2004 מיום ג"המל החלטת בדבר תיקון 19.7.2005 מיום גבוהה להשכלה המועצה החלטת .1

 השבוע. ימות פני על ראשון לתואר הלימודים
 תגובות המוסדות להשכלה גבוהה. .2
 

 .קבל החלטהמתבקשים לדון בנושא ולהמועצה חברי 

 

 

 ,בברכה

 

 

      
  מרק אסרף                                                          קרביץ תמר

 מנהל בכיר, תחום פיתוח        בתחום פיתוח  בכירה מרכזת
  ומדיניות אקדמית                 ומדיניות אקדמית

                                                           
 מגבלה קונקרטית זו. המל"ג תקבע בהחלטתה 1
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 8/3116/:2החלטת המועצה להשכלה גבוהה מיום 

 הלימודים לתואר ראשון על פני ימות השבוענושא פריסת ב 311522/3/תיקון החלטת המל#ג מיום 
החלטת המועצה בהצעה לתקן את  19.7.2005המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה שהתקיימה בתאריך   א.

פריסת הלימודים לתואר ראשון על פני ימות השבוע, וזאת לאחר בענין  2.11.2004מיום  611\10להשכלה גבוהה 

 שהתקבלו התייחסויות שונות בנושא.

מיום  611\10החלטת המועצה להשכלה גבוהה המועצה להשכלה גבוהה מקבלת את ההצעה לתקן את   ב.

 פריסת הלימודים האקדמיים לתואר ראשון על פני ימות השבוע, לפי הפירוט דלהלן:ין יבענ 2.11.2004

המועצה להשכלה גבוהה סבורה כי לימודים אקדמיים, מן הראוי שיתקיימו תוך דיון מפרה,  .1

 מתמשך וקונפליקטואלי, בין קבוצות שונות, בין דעות שונות, ויהיו מתמשכים ורציפים.

 -המועצה בדעה כי לימוד מאומץ של מספר רב של שעות הנלמדות במספר מצומצם של ימי לימוד בשבוע

אינו מאפשר הפנמה וקליטה ראויה של החומר הנלמד; פוגע מהותית ברמה ובאיכות הלימודים 

ינו מספק סביבה אקדמית ראויה; אינו מאפשר השרשת המיומנויות האקדמיות הנדרשות האקדמיים; א

 מבוגרי תואר ראשון ויוצר תמריץ ל"קיצורי דרך" הפוגעים באיכות האקדמית.

על כן, מחליטה המועצה כי ככלל, במוסד להשכלה גבוהה יתקיימו הלימודים לתואר ראשון  .2

, על פני ) ימים בשבוע, לפחות3שלושה (מתמשכת, במשך במתכונת לימודים רגילה, מלאה, רציפה ו

 שנים. 6שנים, ומכל מקום על פני תקופה שלא תעלה על  3
מוסד להשכלה גבוהה המבקש לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון החורגת מהכלל האמור  .3

תן , יגיש בקשה מנומקת למועצה להשכלה גבוהה, שתיבדק לגופה, כדי לראות אם אכן ני2בסעיף 

לקיימה, כפי שהמוסד מבקש, תוך חריגה ממתכונת הלימודים הרגילה והמלאה לתואר ראשון, 

 . 2עליה הוצהר לעיל בסעיף 
: המועצה להשכלה גבוהה קובעת כי, מוסד להשכלה גבוהה המקיים באישור הוראות מעבר .4

, יוכל 2המועצה להשכלה גבוהה תוכנית לימודים לתואר ראשון במתכונת שונה מהאמור בסעיף 

לאפשר לסטודנטים שכבר לומדים בה, לסיים את חוק לימודיהם לתואר ראשון, אך לא יוכל 

 .  2006אוקטובר -תשס"ז  לרשום סטודנטים חדשים לתוכנית זו לשנת הלימודים
כללו במסגרת כללי המועצה להשכלה גבוהה (תארים מוכרים), ילהחלטה זו י 4-ו 3, 2סעיפים  .5

 .1964-תשכ"ד
ת, מתוך רצון לאפשר נגישות רבה ככל האפשר למעגל ההשכלה הגבוהה, לרבות למרות זא .6

בפריפריה, ומתוך צורך להתחשב בציבורים ספציפיים הנתקלים בקושי אמיתי להגיע ללימודים 

אפשר למוסד שקול למוכנה המועצה להשכלה גבוהה לתהיה אקדמיים בקמפוס ברוב ימות השבוע, 

ם באישורה, תוכניות לימודים לתואר ראשון לאוכלוסיות להשכלה גבוהה החפץ בכך, להקי

 ספציפיות ("תוכניות מיוחדות").

כדי להבטיח רמה אקדמית נאותה בתוכניות אלה וכדי לחשוף את הסטודנטים הלומדים בהן לתרבות אקדמית 

 מקובלת, גיבשה המועצה להשכלה גבוהה מתווה לקיום "תוכניות מיוחדות":

המיוחדות" לתואר ראשון במוסד להשכלה גבוהה, המיועדות לקבוצות ספציפיות, לא יעלה על היקף "התוכניות   6.1

 מכלל הסטודנטים לתואר ראשון הלומדים בו. 10%

 של קבוצות אוכלוסיה ספציפיות. המוגדריםייעודן של "התוכניות המיוחדות" הוא לענות על צרכיהן   26.

פשרות לרכז את הלימודים על פני יומיים אינטנסיביים בשבוע, בהם במסגרת "התוכניות המיוחדות", תינתן א  6.3

 שעות שבועיות, לפחות. 12ילמדו הסטודנטים 

 אין לפתוח, לרשום תלמידים או לפרסם "תוכניות מיוחדות" בלא אישור מן המועצה להשכלה גבוהה קודם לכך.  6.4

 Coreהמועצה להשכלה גבוהה תערוך בדיקה ל"תוכניות המיוחדות" כדי לוודא שקיימת בהן תוכנית הליבה    6.5
Curriculum .וכי הן זהות לתוכניות הרגילות המתקיימות למרבית הסטודנטים באותם מוסדות 

ה מיום בהתאם לכך, מחליטה המועצה להשכלה גבוהה לשנות את הסעיף בהחלטת המועצה להשכלה גבוה  6.6

מכלל הסטודנטים במוסד  5%המאפשר "תוכניות מיוחדות" לאוכלוסיות ספציפיות בהיקף של  18.5.2004
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מכלל  10%הלומדים לאותה רמת תואר, ומעתה יהיה ההיקף של ה"תוכניות המיוחדות" בשיעור של עד 

 הסטודנטים במוסד, הלומדים לאותה רמת תואר.
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 אוניברסיטת חיפה –מסלולי לימוד לתואר ראשון המותאמים לאנשים עובדים   :הנדון
 11.6.11מכתבך מיום 

 
 

המותאמים לאנשים עובדים אוניברסיטת חיפה מציעה מספר מסלולי לימוד לתואר ראשון 

 :כדלקמן

 

 :מסלולי לימוד לתואר ראשון לאנשים עובדים .1

 מסלול לימודי ערב .א

מספר  החוג

 הסטודנטים

 משך הלימודים מסלול

 שנים 3 חוגי-דו 511 תחומיים-לימודים רב

 שנים 3 חוגי-דו 641 גיאוגרפיה ולימודי סביבה

 חוגי -דו 61 סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 חוגי-וחד

 שנים  3

 

 ס למדעי המדינה"ביה

 

 שנים 4 חוגי-דו  16

 

 (:מערך אשכול)תחומיים -תכניות לימודים רב .ב

מספר  חוג

 הסטודנטים

 משך הלימודים מסלול

 תחומיים-לימודים רב

 

  שנים 3 חוגי-חד 511

 

 

 .משך הלימודים כולל סמסטר קיץ: הערה
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 שכר לימוד

שכר הלימוד הבסיסי לתואר . שכר לימוד 311%כל תלמיד לתואר ראשון חייב במינימום , ככלל

 . ₪ 61,551ה הינו "ראשון בתשע

 

 : השירותים הניתנים לאנשים עובדים .2

 עדכון הקבוצותאלה על ידי לקיים קשר רציף עם הסטודנטים הלומדים בתכניות  אנו דואגים

בכל קבוצה ממונה איש קשר , כמו כן .העברת הנחיות ומתן מידע הכרחי, בהודעות רלוונטיות

לקבוצות  מגיעיםראש החוג ונציג מהמזכירות  פעמים בסמסטר 4 – 3 לפחות. מטעם הלומדים

נות על לע, המטרה היא לשמור על קשר אישי עם הסטודנטים. צ או הערב"בשעות אחה, ל"הנ

מזכירויות החוגים  .שאלות ולתת להם אינפורמציה חשובה הקשורה בלימודי התואר שלהם

 .צ"מקיימות גם שעות קבלה אחה

( קמפוס הנמל)האוניברסיטה  בשלוחתלומדות , אחת הסיבות לכך שקבוצות של אנשים עובדים

מה שמאפשר  ,קמפוס הנמל קרוב כמרחק הליכה מתחנת רכבת מרכזית בחיפה. הינה הנגישות

 .ביעילות ובזמן ללימודים, לסטודנטים רבים מכל רחבי הארץ להגיע בקלות

 

 :קיום  מסלולי לימוד לאנשים עובדים/לצורך בפיתוח  עמדת אוניברסיטת חיפה ביחס .3

ומכאן גדל הצורך בבעלי , כיום גופים רבים מבינים את הצורך והיתרון באנשי מקצוע מיומנים

אוניברסיטת חיפה מעודדת צורך זה ומבינה את הצורך לשלב בין . תואר אקדמי בשוק העבודה

אנו סבורים כי השיעור הראוי למסלולים מהסוג הזה , יחד עם זאת. לימודים אקדמיים ועבודה

 .מבין המסלולים הרגילים 61-62%הוא 

 

 

 

 ,בברכה      

 
 י'דוד פרג' פרופ
 רקטור      

 
 
 

 :העתק
 ל"סגן נשיא ומנכ, מר ברוך מרזן

 המזכיר האקדמי, שושי לנדמן' גב
 

 ג"ר המל"סגן יו –ירון -חגית מסר' פרופ
 ת"ות/ג"ל מל"מנכ –מר גדי פרנק 

 ג"מל, ל לעניינים אקדמיים"סמנכ –מיכל נוימן ' גב
 ג"מל, היועצת המשפטית –כספא -ד יעל טור"עו
 ג"מל, מרכזת בכירה תחום פיתוח ומדיניות אקדמית –תמר קרביץ ' גב

M:\Rector\אוניברסיטת חיפה -לאנשים עובדים . א.מסלולי ב\מלג\רקטור.Docx 
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