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 לכבוד
 הממונה על חופש המידע – המועצה להשכלה גבוהה

 
 : יםהעתק

 עו"ד יעל טור כספא, היועצת המשפטית, מל"ג
 המשנה ליועץ המשפטי לממשלה וממונה על המאבק בהדרת נשים, עו"ד דינה זילבר 

 

 

 רב, שלום

 

 פנייה על פי חוק חופש המידע הנדון: 

בבקשה , 1.5.2016מיום  יתבפנייה זו על פי חוק חופש המידע, ובהמשך לפניי הריני לפנות אליכם

ל"מחקר הערכה" בעניין  לתכניות לחרדים בכלל, ובפרט הנוגעים לקבל את הפרטים הבאים

 :2016על ידכם בחודש אפריל  מושפורסולטיוטת עקרונות המדיניות פעילותם של מסלולי המח"ר 

 ועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית

כתב המינוי/ההסמכה של ועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית,  .1

 ופירוט חברי ועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית מאז הקמתה. 

שכלה הגבוה לאוכלוסייה החרדית מאז הקמתה, כולל שיוך הרכב ועדת ההיגוי להנגשת הה .2

 מוסדי של כל חבר/ה. 

 כל פרוטוקולי ועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית מאז הקמתה. .3

 פיקוח על מוסדות השכלה גבוהה בהם לימודים בהפרדה

ידע על מורה כי הצעת התוכנית הרב שנתית תכלול "מ 6667/14החלטת בג"ץ בעתירה  .4

כל דוחות הסוקרים שנשלחו למוסדות מאמצי פיקוח אקטיביים )סוקרים(". נבקש את 

 .6667/14השכלה גבוהה לחרדים בהתאם להחלטת בג"ץ בבג"ץ 

ל"נוהל בדיקה ואישור פתיחת  5, על פי סעיף כל דוחות הסוקרים, הפנימיים והחיצוניים .5

לתשובת מל"ג מיום  6ח תוכניות לימודים במח"רים ובפלטפורמות" )צורף כנספ

19.6.2016 .) 

 . ומוסדות לימוד בהפרדה בכלל כל דוחות ודאות איכות שהתקיימו בעניין מסלולי המח"ר .6

נזכיר בהקשר זה כי בהתאם להחלטת מל"ג בדבר הקמת המח"רים הייתה חובה לשלוח 

 סוקר לאחר שנת הפעלה, וכן לקיים בקשה של ועדות איכות. 
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למחקר ההערכה מצוין כי נערכה בדיקה מדגמית בעניין החפיפה בין תוכנית  2.3.1.3בסעיף  .7

 יקה המדגמית.הלימודים במוסדות האם ובמוסדות המח"ר. נבקש את דוח הבד

השנים  10-כל החלטה בעניין מסלול לימוד לחרדים במוסדות שאינם מתוקצבים ב .8

האחרונות, ובפרט ההחלטה בדבר הקמת מסלול הלימודים החרדים במכללה האקדמית 

 קריית אונו וכל החלטה בעניין מסלול זה.

מתוקצבים,  כל אישור לתוכנית ללימודים לתואר שני בפלטפורמות החרדיות, במוסדות לא .9

 ובמסלולי מח"ר.

פיקוח  תוכניתהחלטת בג"ץ בעתירה הנ"ל מורה כי הצעת התוכנית הרב שנתית תכלול " .10

 המשכית". נבקש את תוכנית הפיקוח הנ"ל. 

)ההחלטה  עזריאלי מכללתבעניין ופרוטוקול מל"ג פרוטוקול ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה  .11

 מכללת ובעניין( 31.5.2016-ו 17.5.2016, 01621.2.2, דיונים מיום 31.5.2016ניתנה ביום 

 (. 17.3.2016יום ב, דיון במל"ג התקיים ככל הנראה 3.3.2015)ההחלטה ניתנה ביום  אשקלון

פרוטוקולים, החלטות, ותכתובת של מל"ג בעניין הפרדה מגדרית במכללת אחוה, בהמשך  .12

)משה שטיינמץ "שתי מכללות  18.8.2016-לפרסום הידיעה על ענישתה באתר וואלה ב

 ,כל פרוטוקול של ועדת המשנהשפתחו תכניות לימוד לנשים בלבד הוענשו וננזפו"(. בנוסף, 

, וכן כל תכתובת בעניין בעניין מוסדות לימוד לחרדים ת"תמל"ג או ו ועדת פיקוח ואכיפה,

 .עם המכללות האמורות

)א( ל"נוהל בדיקה ואישור פתיחת תוכניות לימודים 4כל מסמך שהוגש מכוח סעיף  .13

( ]פערים בין תוכן 19.6.2016לתשובת מל"ג מיום  6במח"רים ובפלטפורמות" )צורף כנספח 

נוהל ]טבלת השוואה של שמות הקורסים והמרצים )ב( ל4הלימודים במוסד האם למח"ר[, 

המלמדים אותם במוסד האם ובמוסד המח"ר[, סעיף )ג( לנוהל ]סגל ההוראה בתוכנית 

)ט( לנוהל ]תוכנית פיקוח אקדמי מהותי[. זאת, מיום כינונו של הנוהל 4המבוקשת[ וסעיף 

 ועד להיום.

 מימון ותקציבים

ה לחרדים על בסיס מגדרי בחמש השנים התפלגות המלגות המיועדות להשכלה גבוה .14

 .ותנאי הזכאות של כל סוג מלגה , תוך פירוט מקור המימוןהאחרונות

החומש מציין יצירת שוויון במלגות בין גברים לנשים. נבקש  תוכניתלטיוטת  1.6.4סעיף  .15

  . תנאי קבלת המלגותלולהשוואת המלגות  תוכניתהשל פירוט 

 פלטפורמות לשנת הלימודים תשע"ז. לו יםמח"ר המקיימים מוסדותות"ת לתקציב  .16

 למוסדות להשכלה גבוהה לציבור החרדי. החדשה תקציב תוכנית החומש .17

תקציב תוכנית החומש החדשה למוסדות להשכלה גבוהה בכללותו, ובפרט תקציב תוכנית  .18

 החומש לשילוב ערבים, בדואים ותושבי פריפריה בהשכלה הגבוהה. 
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 מחקר ההערכה 

לא שללו לימודים במוסד  מהנשאלים 35%למחקר ההערכה מצוין כי  3.2.2.1בסעיף  .19

 מעורב, בהיעדר תוכנית לימודים בהפרדה. נבקש: 

מספרם ומאפייניהם )גברים/נשים, שלב  –פירוט בדבר קבוצת הנשאלים  .א

 בלימודים, מוסדות הלימודים וכולי(.

 העתק של השאלון שחולק לנשאלים. .ב

העתק כל הפילוחים שנעשו על בסיס השאלונים, לרבות מספר המשיבים והתפלגות  .ג

התשובות; ולחילופין, ככל שלא נערך כל מסמך המעבד את הנתונים בהתאם 

 העתק השאלונים שמולאו.  –למתודולוגיה מחקרית מוכרת 

תמלילי כל הראיונות שנערכו בעניין מסלולי המח"ר. בפרט תמלילי הראיונות אשר  .20

למחקר ההערכה מבוססת עליהם. בהיעדר תמלילים  2.4.2.4מסקנה המפורטת בסעיף ה

נבקש את הקלטות הראיונות או את הסיכומים שלהם. ככל שמי מהמרואיינים מתנגד 

 לחשיפת זהותו, נבקש שהתמליל יועבר תוך מחיקת השם. 

 הריני להתחייב לשאת בתשלום הטיפול בבקשה והפקת המידע המבוקש.

 

 בברכה,

 

     ____________   

  חגי קלעי, עו"ד     

   


