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 דר הפרטים שהתבקשובהתאם לס (המל"ג)להלן:  להלן תשובת המועצה להשכלה גבוהה .2
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 יות מינימאלית:קביעה כי על ההפרדה להבאשר ל  .1

ככל שלא  אחד קמפוס ייעודי לבני מיןאין איסור לקיום עמדת המל"ג היא כי  .א

 .תמנע כניסה לרחבי הקמפוס לבני המין השני

 פתיחת קמפוסים עמדת המל"ג היא כי אין איסור על בהתאם לאמור לעיל, .ב

 נפרדים לגברים ונשים הממוקמים באזורים גאוגרפים שונים.

מבנה הקמפוסים ותצורתם ב' לעיל, המל"ג תבקש להבהיר כי -ולעניין סעיפים א' 

לצד הקמפוסים הבנויים במבנה כך למשל,  ם.בהתאם לגודלהמרחבית משתנה 

ים הם למעשה רצף קמפוסחלק מההמוכר, הכוללים בניין שלם או מספר מבנים, 

 בלבד. קומה בתוך בניין חלקם מהוויםו מספר כיתות בתוך בנייןשל 

על הקצאת ימי לימוד שונים לגברים ולנשים היא כי אין איסור עמדת המל"ג  .ג

 נוסף. , שאינם כיתות הלימודובלבד שהקצאה זו לא תחול במרחבים הציבוריים

בסיס -על כניסתהגבלת בהתאם לכללי המל"ג, נדרשים המוסדות למנוע כך, -על

ים גם בימים שאינם ימי הלימוד המוגדר בכל עת, קרי, למרחבי הקמפוס מגדרי

 .מרחבי הקמפוס פתוחה לכללהכניסה  לבני אותו מין

קמפוסים קיימים משלמיטב הידיעה, המוסדות  תציין כי לעניין זה, המל"ג

; המרכז האקדמי לבוהמכללה האקדמית אשקלון  נפרדים לנשים וגברים הם:

לנשים וגברים הם: או שעות נפרדות המקיימים ימי לימוד נפרדים  מוסדותה

, הקריה האקדמית אונו, המכללה האקדמית סמי שמעון, המכללה למנהל

  .אוניברסיטת בר אילן, הפלטפורמה בבני ברק
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, גם ין מניעה לקיים בחינות בימים נפרדים לגברים ונשיםעמדת המל"ג היא כי א .ד

בכל  מגדרי בסיס-על לקמפוסבנושא זה, נדרשים המוסדות שלא למנוע כניסה 

 עת.

 על הקצאת כניסה נפרדת לגברים ונשים. עמדת המל"ג היא כי חל איסור .ה

, עמדת המל"ג היא כי חל איסור על הקצאת שעות 'בהתאם לאמור בסעיף ג .ו

 נפרדת לגברים ולנשים בספריה.

 

, נמסר כי הפרדה מגדרית 10.7.18בתצהיר התשובה מטעם המשיבים מיום 

י אפשרית בכיתות הלימוד בלבד ולא תותר כל הפרדה במרחבים הציבוריים ברחב

 נתונים שהוצגו, כפי שעולה מההמל"גמדיניות הקמפוס. לעניין זה, יובהר כי 

אסורה הפרדה מגדרית ניתן לקיים לימודים בהפרדה בכיתות, אך כי היא לעיל, 

לעמדת המל"ג, לצד זאת, . , שאינם כיתות הלימודבמרחבים הציבוריים בכפייה

אין לאסור ים, אך גם בהם ניתן לקיים ימי לימוד, שעות לימוד או קמפוסים נפרד

ביום שמתקיימים  כניסהעל כניסת בן מין אחד לקמפוס של בני המין האחר, או 

פיטריות, לכל מרחב ציבורי בקמפוס ובכלל זה, ק בו לימודים לבני המין האחר

הפרדה במרחב הציבורי  כופיםמוסדות אשר יודגש, כי . ספריות, מעבדות וכיוצ"ב

 .להלןפורט מטופלים משמעתית, כפי שי

 

 לתצהיר התשובה: 16התייחסות לסעיף  .2

אקדמית ייעודית -לים מח"רים מקיימים גם מכינה קדםכל המוסדות שמפעי .א

למעט המכללה האקדמית הרצוג, בה מתקיימים לימודי השלמה  . זאתלחרדים

ללימודים אלה היא תעודת בגרות ואשר דרישת קדם  ,לתואר בוגר בהוראה

יצוין עוד, כי . ת הכנה ללימודים אקדמייםמלאה או השתתפות בתכני

בפלטפורמה בבני ברק פועלות מכינות של אוניברסיטת חיפה ושל הטכניון, אשר 

אקדמיות -המכינות הקדם. הככלל משמשות את כלל הסטודנטים בפלטפורמ

הועברו רק לאחרונה מאחריות משרד החינוך לאחריות המל"ג והוועדה לתכנון 

אין בידי המל"ג מסמכים המאשרים את תוכניות , ועל כן (הות"תותקצוב )להלן: 

אקדמיות או את הנתונים המבוקשים אודותיהן. -הלימודים במכינות הקדם

  .המידע מצוי במשרד החינוך המל"ג למיטב ידיעת

להיות צריך על פי דרישת המל"ג, רף הקבלה בקמפוס האם ובמסגרות החרדיות  .ב

ועל כן , לכל מוסד הביקושמ נגזרקבלים . עם זאת יובהר, כי פרופיל המתזהה

שונות בפועל בין ציוני הקבלה הממוצעים של המתקבלים למסלולים  תיתכן

  השונים.

לפנות למוסדות  ניתןבאשר לסעיף זה, אין בידי המל"ג את הנתונים המבוקשים ו .ג

 הלימוד הרלוונטיים בבקשה לקבלת נתונים אלה.
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ל"ג פירוט אודות תוכניות הלימודים של , אין בידי המ(א)2בהתאם לאמור בסעיף  .ד

ור'  אקדמיות במוסדות המקיימים לימודים בהפרדה מגדרית.-המכינות הקדם

 שלעיל. (א)2סעיף 

בסיס -על ניתן להירשם כאשר מדובר ברישום למוסד האם של אותה המכינה .ה

. לגבי מוסדות אחרים, הדבר נתון לשיקול דעתו אקדמית-הציונים במכינה הקדם

סמך -, האם לקבל מועמד עלהנתון לוחופש האקדמי סד, בהתאם לשל המו

 ציונים אלה.

 אקדמיות מוגברות":-"מכינות קדם .ו

i.  מכינה לפני -ת קדםוהכולל הן מכינות מוגברותאקדמיות -קדםמכינות

ת סיוע לימודי מעבר לניתן ומספקמכינות אשר אקדמית, ו/או -המכינה הקדם

 .במסגרת מכינה רגילה שאינה לחרדים

ii. לפנות  ניתןלא מצוי בידי המל"ג מידע לגבי טיב הלימודים במכינות אלה ו

למוסדות הרלוונטיים לצורך קבלת נתונים אלה. משך הלימודים במסגרות 

אלה משתנה בהתאם לרמת הסטודנט. למיטב ידיעת המל"ג, ובהתאם 

עבור גברים נמשכת מכינה -תקציבים בות"ת, קדםהלדיווחי המוסדות לאגף 

אורכים אקדמית -הקדםמכינה לימודים בהלאחריה אשר חודשים,  3מוצע מב

למיטב לעומת זאת, . חודשים, בהתאם למוסד ולתחום הלימוד 12–9בין 

 מכינה, בשל רמתן האקדמית הגבוהה יחסית,-ידיעת המל"ג, לנשים אין קדם

מכינה הלימודים בו ,כתוצאה מלימוד מוגבר של נושאי ליבה, ביחס לגברים

 .חודשים 4.5 נמשכיםנשים ית עבור אקדמ-הקדם

iii.  לפנות  ניתן .לא מצויים בידי המל"גהינם באחריות המוסדות ונתונים אלה

 למוסדות הרלוונטיים בבקשה לקבלם.

iv.  מצויים בידי המל"ג. אינםבהתאמה, גם נתונים אלה 

v. בהתאם למידע המצוי בידי המל"ג, המכינ-כל מוסד רשאי לבחור לקיים קדם .

גברת אחת שאינה מקיימת לימודים בהפרדה מגדרית קיימת מכינה מו

 באוניברסיטה העברית בירושלים.

לא ניתן להתקבל במישרין לשנה ראשונה למעט באוניברסיטה הפתוחה,  .ז

ללא תעודת מגדרית  ללימודים אקדמיים במוסדות שאינם מקיימים הפרדה

 1964 –כללי המל"ג )הכרה במוסדות(, תשכ"ד ל 6סעיף זאת בהתאם ל. בגרות

יסוד תעודות בגרות -על קובע כי מוסד להשכלה גבוהה לא יקבל תלמידים אלאה

 ומטריתבחינה פסיכמעבר ל אולם יובהר, כי הדרישהערך. -ישראליות או שוות

 נתונה לשיקול דעת המוסדות.אינה דרישה של המל"ג, אלא 

-ללא תעודת בגרות או תעודה שוותלהתקבל ללימודים ניתן כאמור לעיל, לא  .ח

 .ערך

השתתפות חרדים בהשכלה הגבוהה עד שנת  תודאו םמדויקיאין בידי המל"ג נתונים  .3

הוקמו הפלטפורמות, אשר הגדילו  2000. אולם, כאמור בתצהיר התשובה, בשנת 2000

 השכלה גבוהה. במוסדות לאת מספר בני האוכלוסייה החרדית הלומדים 
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החרדית בלימודי השכלה האוכלוסייה , לאחר הגדלת מספר בני גם היוםודוק: 

ביחס לשיעורם  השתתפות של קבוצה זו בלימודים אלה-ישנה תתגבוהה, 

 כמפורט בתצהיר התשובה., באוכלוסייה

 אודות מכון לב ומכון טל:נתונים  .4

אין הפרדה בין תכניות ( לב האקדמי המרכז של הגברים קמפוס)במכון לב  .א

 חרדים.לימודים לחרדים לבין תכניות לימודים למי שאינם 

 19.4%שיעור הסטודנטים החרדים מבין כלל הסטודנטים במכון לב עומד על  .ב

. נתונים אלה 18.8%על  )קמפוס הנשים של המרכז האקדמי לב( ובקמפוס טל

נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת תשע"ח ובהתאם לעמידה נלקחו מ

 בהגדרת מל"ג ל"מיהו חרדי".

 באשר לפלטפורמות החרדיות: .5

בהתאם לאמור לעיל, אקדמיות. -ת הפלטפורמות מתקיימות מכינות קדםבמסגר .א

ללא תעודת להשכלה גבוהה לא יכולים לקבל ללימודים תלמיד מוסדות לימוד 

 .)למעט האוניברסיטה הפתוחה( ערך-בגרות או תעודה שוות

ללא תעודת בגרות. כאמור לעיל, ללימודים גבוהים אין אפשרות להתקבל  .ב

פסיכומטרי אינה מטעם המל"ג ונתונה לשיקול דעתם של  ןה למעבר מבחדרישה

 המוסדות להשכלה גבוהה.

לתצהיר  22, המל"ג יבקש להבהיר כי כוונתו בסעיף בנוגע לתנאי הקבלה לפלטפורמות .6

לא הייתה כי תנאי הקבלה נמוכים יחסים לאלה בתוכניות האם, אלא כי התשובה 

. היינו, בעוד שתנאי הקבלה זהים, נמוך יותר המתקבלים בפועל הסטודנטים פרופיל

בפועל מתקבלים לפלטפורמות תלמידים בעלי ציונים נמוכים יותר וקרובים יותר לרף 

אלה המתקבלים לאותן תוכניות במוסדות האם. זאת בשל  התחתון, לעומתהקבלה 

הביקוש הגבוה של סטודנטים לתוכניות המקבילות  הפער בביקוש בין התוכניות.

סטודנטים בעלי  לכך שמתקבלים ללימודים במוסדות אלה ביאבמוסדות האם מ

 הקבוע לתכנית אלו.התחתון נתונים הגבוהים מרף הקבלה 

עלו במסגרת עבודת הוועדה , שהוצג לעילהפער  תוארבסיסם -הנתונים, אשר על .א

 .2014להערכת איכות במסגרות החרדיות בעבודה סוציאלית בשנת 

 

לימודי עבודה סוציאלית באתר המל"ג על  להלן קישור לדוחות הערכת איכות

 .10בפלטפורמות. נושא קבלת הסטודנטים מופיע בשני הדוחות בעמ' 

 

https://che.org.il/דוחות-הערכה-במסגרות-החרדיות-בנושא-עב/ 

 

 , כמוסבר לעיל,מן העולם שכןחלפה בתופעה שבהתאם לאמור לעיל, לא מדובר  .ב

 מדובר בפער בפרופיל המתקבלים ולא בתנאי הקבלה.

 

 

https://che.org.il/דוחות-הערכה-במסגרות-החרדיות-בנושא-עב/
https://che.org.il/דוחות-הערכה-במסגרות-החרדיות-בנושא-עב/
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 תוכניות הלימודים בפלטפורמות:באשר ל .7

בהתאם לנוהל בדיקת תכניות אקדמיות להוראה במסגרות החרדיות מיום  .א

קורסי הבחירה , נבדקת הזהות ברמה האקדמית של התכנים, 10.12.13

יצוין, כי לא נבדקת זהות במספר הנקודות סגל ההוראה וכד'. המוצעים, זהות 

האקדמיות וההתפלגות שלהן. בחינה זאת נעשית טרם פתיחת תוכנית הלימוד 

הוועדה בשלב ראשון ובהמשך הנושאים האמורים נבדקים במסגרת עבודת 

בכל שלב, אם בבדיקה נמצא כי אין זהות באחד או  .להערכת איכות של המל"ג

הרמה האקדמית של התכנים, קורסי הבחירה המוצעים, ) הנושאיםיותר מן 

 לתיקון העניין. ועליהם לפעול, המל"ג פונה למוסדות ('זהות סגל ההוראה וכד

 

 10.12.13בדיקת תכניות אקדמיות להוראה במסגרות החרדיות מיום נוהל 

 .1נספח מצורך ומסומן 

 

ות לעיל, נבדקת הזה (א)7בנוהל האמור בסעיף  (ו)5כאמור, ובהתאם לסעיף  .ב

כן, הדבר נבדק במסגרת שלבי אישור -ברמה האקדמית של הבחינות. כמו

 ידי המל"ג.-על התכנית ובמסגרת בדיקות האיכות שמתבצעות

 לפנות למוסדות לצורך קבלת המידע. ניתןהמידע לא מצוי בידי המל"ג,  .ג

 דע.לפנות למוסדות לצורך קבלת המי ניתןהמידע לא מצוי בידי המל"ג,  .ד

אולם הוחלט על הצעה כזו עלתה במסגרת השימוע הציבורי, למיטב ידיעת המל"ג,  .8

 מתווה שונה, כפי שהדבר בא לידי ביטוי בהחלטת המל"ג.

 ביחס לתוכניות הלימודים במח"ר: .9

תוכניות  והןלעיל, הן תוכניות הלימודים במח"ר  7בהתאם לאמור בסעיף  .א

 לעיל. (א)7האמור בסעיף  להנבחנות בהתאם לנוהלימודים בפלטפורמות 

 לפנות למוסדות לצורך קבלת המידע. ניתןהמידע לא מצוי בידי המל"ג,  .ב

 לפנות למוסדות לצורך קבלת המידע. ניתןהמידע לא מצוי בידי המל"ג,  .ג

רק כיום מתקיימים  , אלהלקראת תואר שני בהפרדה מגדרית בנוגע ללימודים .10

בתחום אביב -ל אוניברסיטת תלאחת שתוכנית  :בפלטפורמה בבני ברק )מבח"ר(

הפרעות בתקשורת, וארבע תכניות של אוניברסיטת חיפה בתחומים: עבודה 

יובהר, כי תוכניות אלה  .סוציאלית; ייעוץ חינוכי; סיעוד; טיפול באמצעות אמנויות

 פועלות למעלה מעשר שנים.

ון או המצויות בשלבי תכנ ,אין כרגע תוכניות לימודים חדשות לתואר שני בהפרדה .11

 אישור.
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 תוכניות לתואר שני בהפרדה:ל באשר  .12

 , בעבר התקיימו תכניות לתואר שנילעיל 10בנוסף לתכניות המפורטות בסעיף  .א

: עסקים ומדעי הניהול של המרכז האקדמי יםהבאבתחומים  בהפרדה מגדרית

לב במבח"ר; תרפיה במוסיקה, ייעוץ חינוכי ועבודה סוציאלית של אוניברסיטת 

-ילן בפלטפורמה בירושלים; ניהול ויישוב סכסוכים של אוניברסיטת בןבר א

. יודגש, התייחסות זו היא בנוגע לתוכניות גוריון בפלטפורמה בירושלים

 לחרדים בלבד.המתקיימות במסגרות 

 נסגרו.  (א)12התוכניות המפורטות בסעיף  .ב

ירה ולפיכך לעיל, אינה כלולה בעת (א)12פעילותן של התכניות המפורטות בסעיף  .ג

 אין מקום להידרש לשאלה זו במסגרת הבקשה הנוכחית.

כי המל"ג אינה דורשת או מחייבת את , מומלצים" נבהירהפרדה הלעניין "הסדרי ה .13

הכוונה הייתה במינוח  ךהמוסדות האקדמיים לקיים מסלולים בהפרדה מגדרית )ולכ

 לפעול נדרשרדה קיים לימודים בהפהמעוניין לאקדמי מוסד "הסדרים מומלצים"(. 

 בהתאם להסדרים שקבעה המל"ג.

 בנוגע לאכיפת ההפרדה: .14

לפנות למוסדות  ניתןאודות תפקיד משגיחים כאמור,  מידעבידי המל"ג אין  .א

יובהר, כי במקומות שבהם העירו אולם  הלימוד לצורך קבלת המידע.

ת המל"ג פעלה להפסקבין במישרין ובין באמצעות שילוט, לסטודנטיות על לבוש, 

 .הפסולה התופעה

 ."תקנוני צניעות"במוסדות שונים קיימים  .ב

 

של מסגרות לימוד של המרכז האקדמי רופין, צילום תקנונים כאמור 

אילן, "בצלאל" אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים ומכללת -אוניברסיטת בר

 .2נספח מצורפים ומסומנים עזריאלי 

 

סנקציות בכל הנוגע ועדי אכיפה כי בהתאם למדיניות המל"ג, אין לקיים צ ,יובהר .ג

כאלה הוא  אכיפה צעדי נקטמוסד למל"ג כי לדרישות לבוש. במקרים שהתברר 

 .ידיילהפסיקם באופן מידי המל"ג -עלנדרש 

 

אילן לדרישת המל"ג להפסיק לקיים צעדי אכיפת -מענה אוניברסיטת ברצילום 

 .3נספח מצורף ומסומן  תקנון לבוש

 

 ניתןהמידע המבוקש אינו מצוי בידי המל"ג,  ההפרדה: ניות הסדרייווובאשר לש .15

 לפנות למוסדות הלימוד לצורך קבלת המידע.
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הסטודנטים הלומדים בהפרדה, אשר אינם עונים להגדרה של  מספר גדלתהבנוגע ל .16

 "מיהו חרדי":

הלומדים הסטודנטים  גדלת מספרהלרבות  ,טרם התקיימו דיונים בנושא שינוי .א

 .ים להגדרת חרדישאינם עונבהפרדה ו

 בנוגע לחריגות מהרף העליון של סטודנטים שאינם עונים להגדרת חדרי: .ב

i.  שאינם עונים להגדרת "חרדי" החריגה נוצרה עקב קבלת מספר תלמידים

 .ה ממכסת החריגים שנקבעה בהחלטת המל"גובשיעור הגב

ii. בעבר ננקטו צעדים משמעתיים נגד מוסדות אשר חרגו מרף העליון המותר ,

ואף עצירת אישור תוכניות חדשות עד  ןמתן אזהרה בשלב ראשו כללואשר 

בנוגע  .תיקון ההפרות בדברלאישור ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה של המל"ג 

, 1.7.18מיום  8010/16בבג"ץ  ת המדינהלמוסדות המפורטים בנספח לתגוב

מידע אודות החריגה במסגרת נוהל הסדרת חריגות מהחלטות  מסרואלה 

 .טרם התקיים דיון בנושאוהמל"ג 

 

לטות המל"ג אודות צעדים משמעתיים נגד הקריה האקדמית אונו צילום הח

 .4נספח מצורף ומסומן  והמכללה למנהל

 

כי עובר לשנת תשע"ז לא הייתה  ,שנים קודמות, יודגשבלעניין נתוני החריגה  .ג

 . 10%בתוקף מדיניות קבלת חריגים בשיעור של 

 
 .5נספח מצורף ומסומן בסיס נתוני הלמ"ס -עלת תשע"ז צילום נתוני חריגה לשנ

 

הפרוטוקולים המבוקשים יועברו בנפרד במועד מאוחר יותר, לאחר בדיקת פגיעה  .17

 ., ובכפוף לתוצאותיהים שלישייםדבצדאפשרית 

 באשר לחברי סגל זוטר: .18

המיועד קיימת אפשרות למוסדות להעסיק אנשי סגל זוטר בהוראה רק במוסד  .א

 .הפרדה מגדריתללימודים ב

בידי המל"ג. מצויים אינם הנתונים המבוקשים בדבר מספר אנשי הסגל הזוטר  .ב

 .ניתן לפנות למוסדות הלימוד לצורך קבלת המידע

לפנות למוסדות הלימוד לצורך  ניתןאין בידי המל"ג ידיעונים של מוסדות לימוד.  .ג

 קבלת המידע.

אשר זהה  ,הוראהמתואר תקצוב מרכיב הלתצהיר התשובה )א( 114בסעיף  .19

מסגרות לחרדים. בתקציב זה המוסדות רשאים להשתמש בקמפוסים הראשיים וב

 ."רכיב המוסדי"לפי ראות עיניהם. תקציב זה אינו כולל את ה ,לכלל צרכיהם

אשר צוין  ממוצעסכום התקצוב הכי יובהר,  150%בנוגע לתקצוב בשיעור של  .20

שיעור התקצוב הבסיסי . גרותהמס סוגי כלל של הוא₪( 4,400)התשובה  בתצהיר

, אולם ישנם פרמטרים נוספים אשר מגדילים את התקצוב כמו למשל 150%עומד על 

 המקצוע הנלמד וסוג המוסד הנלמד. 
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הסיוע עבור  ממוצע( בקמפוס נפרדות"רים וכיתות מח) נפרדות תכניות עבורבפועל, 

ד במסלול הנפרד שבגין סטודנט חרדי שאינו לומ בעוד, 4,080₪ של עומדסטודנט 

בין שיעור הפער . לסטודנט 8,500₪ על עומד הסיוע ממוצע אלא בקמפוס הרגיל,

התקצוב הבסיסי האמור לבין שיעור התקצוב בפועל נובע מכך שמרבית המסלולים 

המשלבים נלמדים באוניברסיטאות וכאלה המלמדים מקצועות מדעיים ו/או בעלי 

 ביקוש במשק. 

 להלן. ותחום הלימוד למשפחה הכנסה מבחן היתר בין כוללים תנאי קבלת המלגה .21

לפי רמת ההכנסה ומספר הנפשות ת מלגה בלהמפרטת את הזכאות לק טבלה

 :טנבמשפחה של הסטוד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בשיתוף  פועלת"ת הות אשר היחידה לעניין קרנות המעניקות מלגות לחרדים, הקרן .22

זכתה במכרז, אותו פרסמו המל"ג והות"ת, קמ"ח קרן "ח. קמ קרן אהי פעולה עימה

שנים להביצוע התקציבי נתוני להלן  .של ות"ת ת מלגות והלוואותכניותלהפעלת 

 ח:"תשע"ז בתכנית מלגות והלוואות המופעלת ע"י קרן קמ -תשע"ג

 ביצוע תקציב שנה
 באלפי שקלים

 1,077 תשע"ג

 5,742 תשע"ד

 9,653 תשע"ה

 12,633 תשע"ו

 16,506 תשע"ז

 
 

מספר 
 נפשות

 הכנסה ברוטו עד...

1 4,923 ₪ 

2 7,877 ₪ 

3 10,435 ₪ 

4 12,602 ₪ 

5 14,768 ₪ 

6 16,738 ₪ 

7 18,706 ₪ 

8 20,478 ₪ 

9 22,053 ₪ 

10 23,628 ₪ 

11 25,203 ₪ 

12 26,778 ₪ 

13 28,353 ₪ 

14 29,928 ₪ 

15 31,503 ₪ 
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שונות בין מסלולי הלימוד לתצהיר התשובה, באשר ל 127משך לאמור בסעיף הב .23

 זהיםיודגש, כי המל"ג מעודדת את מוסדות הלימוד לפתוח מסלולים  וגבריםלנשים 

פתיחת תוכניות לימוד היא של המוסדות  בדברההחלטה . אולם, המגדריםשני ל

 ו למל"ג:געצמם. ביחס לשאלות שהוצ

ים התוכניות אינן מוצעות לשני המינים מלכתחילה. אלא, מוסדות הלימוד .א

בודקים את הביקוש לתוכניות מסוימות ואת הכדאיות הכלכלית שלהן עובר 

 .להגשת התוכניות לאישור המל"ג ובהתאמה לפני פתיחת התוכניות להרשמה

לפנות  ניתןו אודות הביקוש לתוכניות לימוד במוסדות שונים אין למל"ג מידע .ב

 למוסדות הלימוד לצורך קבלת המידע.

 .6נספח ודים המתקיימות הפרדה מצורף ומסומן צילום טבלת תוכניות הלימ .24

מועלים באופן  , אשרחות הוועדה להערכת איכות"דוהבדיקות המוזכרות מפורטות ב .25

 שוטף לאתר המל"ג. להלן קישור לחומרים:

https://che.org.il/2-דוחות-הערכת-איכות/ 

 

גב' תמר קרביץ מהאגף האקדמי של  ההעובדות האמורות במכתב זה נתמכות בתצהיר .3

 במל"ג.

 

 ' בכסלו תשע"טה היום,               

 2018בנובמבר  13             

                   

 

                                                                                       

 , עו"דנטע אורן

 המדינהבפרקליטות     ממונה על ענייני בג"צים             

 המדינהבפרקליטות 

 

 תהילה רוט, עו"ד

 סגנית בכירה במחלקת הבג"צים

 בפרקליטות המדינה

 

 

 

    
    

 

http://che.org.il/%D7%93%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA-2/
http://che.org.il/%D7%93%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA-2/




 תוכן עניינים נספחים

 

 שם הנספח נספח

נוהל בדיקת תכניות אקדמיות להוראה במסגרות החרדיות מיום  1נספח 
10.12.2013 

צילום תקנונים כאמור של מסגרות לימוד של המרכז האקדמי רופין,  2נספח 
אילן, "בצלאל" אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים ומכללת -אוניברסיטת בר

 עזריאלי

אילן לדרישת המל"ג להפסיק לקיים צעדי -צילום מענה אוניברסיטת בר 3נספח 
 אכיפת תקנון לבוש

צילום החלטות המל"ג אודות צעדים משמעתיים נגד הקריה האקדמית אונו  4נספח 
 והמכללה למנהל

 בסיס נתוני הלמ"ס-צילום נתוני חריגה לשנת תשע"ז על 5נספח 

 צילום טבלת תוכניות הלימודים המתקיימות הפרדה 6נספח 

 

  



 

 

 

 

 

 1נספח 

 

נוהל בדיקת תכניות אקדמיות 
במסגרות החרדיות  להוראה

 10.12.2013מיום 

 

 
  



 
 

P.O.B 4037, Jerusalem 91040, ISRAEL. Fax: +972-(0)2-5094403, Tel: +972-(0)2-5094402  .טל91040, ירושלים 4037ת.ד ,.  
www.che.org.il   |    email: academi@che.org.il 

 

 האגף האקדמי, מזכירות מל"ג

 
 
 
 
 

 10.12.2013החלטת מועצה מיום  - אישור נוהל בדיקת תכניות אקדמיות להוראה במסגרות החרדיות

להנגשת (, אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת ההיגוי  10.12.2013בישיבתה ביום ז' בטבת תשע"ד )

ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית, והחליטה לאשר את הנוהל המוצע לבדיקת תוכניות אקדמיות להוראה 

 מהווה חלק בלתי נפרד מהחלטה זו. במח"רים ובפלטפורמות.  הנוהל

 נוהל לבדיקה ואישור פתיחת תוכניות לימודים במח"רים ובפלטפורמות

 כללי .1

 - פתיחה מאפשרת, ג"ומל ת"ות של החרדית האוכלוסייה עבור הגבוהה להשכלה הנגישות להרחבת התוכנית

 באחריות תפעלנה אלה מסגרות. זו לאוכלוסייה נפרדות ייעודיות אקדמיות מסגרות של - ג"ומל ת"ות באישור

, במקביל. בהחלטה שנקבעו לתנאים בהתאם, גבוהה להשכלה המוסדות של - וניהולית אקדמית - מלאה

 אקדמיים מוסדות של לימודים תוכניות לפתוח הן גם תוכלנה( ר"ומבח ירושלים חרדית) החרדיות הפלטפורמות

. מהפלטפורמה נסיעה' דק 15-מ פחות של במרחק יהיה המלמד המוסד של האם שקמפוס ובתנאי, מתוקצבים

 . בפלטפורמה/ר"במח לימודים תוכניות פתיחת ואישור בדיקה נוהל את מפרט זה מסמך

 להעניק ג"מל י"ע הוסמך שהוא ובלבד בפלטפורמה/ר"במח אקדמית לימודים תוכנית לפתוח לבקש יוכל מוסד

 הלימודים תוכנית להגשת ג"ומל ת"מות מקדמי אישור וקיבל הראשי בקמפוס המבוקשת בתוכנית התואר את

 באחריות במכללות תחומיות-הרב התוכניות סגירת על ג"מל להחלטת בהתאם כי, יצוין. ר"במח לפתיחה

 .רים"במח פתיחתן תתאפשר לא, האוניברסיטאות של אקדמית

 את להבטיח מנת ועל, מוגדרות אוכלוסייה לקבוצות מיוחדות לימודים תוכניות בדבר ג"מל להחלטות בהתאם

 בהתאם גם תיבדקנה אלה תוכניות, השונים למגזרים המיועדות הלימודים תוכניות של האקדמית רמתן

 .זה בעניין ג"מל בהחלטות הקבועים לתנאים

 .ובפלטפורמות רים"במח שני לתואר תוכניות פתיחת תתאפשר לא, ת"וות ג"מל להחלטות בהתאם כי, יודגש

 ניהולית – משפטית ישות מהווה ואינו, גבוהה להשכלה והמוסד הראשי מהקמפוס נפרד בלתי חלק הוא ר"המח

 ניהול הבטחת של במישור לרבות, ג"ומל ת"ות להנחיות בהתאם מתנהלות הפלטפורמות כי להבטיח יש. נפרדת

 .הגבוהה ההשכלה מערכת תקציב ייעוד הבטחת של ובמישור תקין

 וכי, ומטעמו גבוהה להשכלה המוסד של הם הלימודים כי משמעי חד באופן יבהיר ר"במח הלימודים פרסום

 שתקבע נוספות להנחיות ובהתאם, אחרת משפטית ישות כל של ולא גבוהה להשכלה המוסד תואר הוא התואר

 .שתקבע ככל, המועצה

 תקין וניהול מגדרי שוויון הבטחת .2

 תרבותית לשונות הזכות בין המאזן פתרון נדרש, החרדי במגזר מגדרית נפרדים לימודים לאפשר מנת על

 במרחב ושוויון האדם כבוד של הערך על הקפדה לבין אחד מצד ומוסדות תלמידים של הרצון ואוטונומית

 התנאים בהם שיתקיימו ובלבד ונשים גברים בין הפרדה הכוללים לימוד מסלולי פתיחת תותר, כן על. הציבורי

 :הבאים

 ובתנאי, הפלייה כל ללא, בו ללמוד מעוניין שיהיה מי לכל פתוחה תהיה המיוחד למסלול ההרשמה .א

 .לעיל המפורטים לתנאים ובהתאם, חרדי בהגדרת עומד שהמועמד

 :כדלהלן, חרדי בהגדרת העומדים רק יתקבלו בפלטפורמות/  ר"במח למסלולים .ב

 חינוך מוסדות בחוק כהגדרתו ייחודי תרבותי חינוך במוסד ב"י עד' ט מכתה למד התלמיד :בנים

 בפיקוח המצוי, חרדית עולם ותפיסת דת אורחות בעל במוסד או 2008 - ח"תשס, ייחודיים תרבותיים

 .החינוך משרד של אחר

 המצוי, חרדית עולם ותפיסת דת אורחות בעל במוסד ב"י כתה עד' ט מכתה למדה התלמידה :בנות

 .החינוך משרד של אחר בפיקוח
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 משמעתיים אמצעים ינקוט והמוסד המוסד ידי על ייאכפו לא הם. בלבד מומלצים יהיו ההפרדה הסדרי .ג

 .המוסד של המשמעתי השיפוט בגדר ונמצא לאכיפתם לחץ שיפעיל מי כל כנגד

 . ונשים גברים של הלמידה תנאי מבחינת שוויוניים יהיו ההפרדה הסדרי .ד

 .כמקובל, במוסד האקדמיים התפקידים בעלי ידי-על רק וייקבעו במוסד למקובל זהים יהיו הלימודים תכני .ה

 להגשה אישור - ר"במח לימודים תוכניות לפתיחת בקשות להגשת תכנוני אישור .3

 את, החרדי למגזר ת"ות ג"מל של ההיגוי לוועדת להגיש גבוהה להשכלה המוסדות יוכלו שנים לשלוש אחת .א

 ההיגוי ועדת. הבאות השנים בשלוש החרדי למגזר פלטפורמה/ר"במח לפתוח שברצונם התוכניות רשימת

 להגשה למוסד יאושרו הלימוד תוכניות מבין אלו ג"ומל ת"לות ותמליץ תבחן החרדי למגזר ת"ות ג"מל של

 באגף האחראי לממונה יעביר רים"המח פרויקט מנהל. תוכנית כל לפתיחת ג"מל של פרטני אישור לצורך

 .להגשה המאושרות לתוכניות באשר ג"ומל ת"ות החלטות את האקדמי

 גם לאשר החרדית לאוכלוסיה הגבוהה ההשכלה להנגשת לתוכנית ההיגוי ועדת תוכל, לעיל האמור אף על .ב

 . לעת מעת שיוגשו בקשות

 והפלטפורמות רים"המח במסגרת - אקדמית לימודים תוכנית לפתיחת הבקשה מבנה .4

 תוכניות לפתיחת מפורטות בקשות(, שנים לשלוש אחת) התוכניות להגשת ג"ומל ת"ות אישור קבלת לאחר

 לדיון ותובאנה תירשמנה הן מלאות תמצאנה שהבקשות לאחר. כמקובל ג"המל של האקדמי לאגף יוגשו חדשות

 :הבא הפירוט י"עפ תוגשנה התוכניות(. הלימודים תוכנית לתחום בהתאם) ג"מל של הרלוונטית המשנה בוועדת

, הלימודים תוכנית כי התחייבות הכולל( ורקטור נשיא) הבקשה מגיש המוסד מראשי רשמי נלווה מכתב .א

, בסגל, בתוכנית הבדלים שישנם ככל. להסמכה למוסד שאושרה לתוכנית זהים ההוראה וסגל התשתיות

 בשינויים אין כי הצהרה וכן לשינוי נימוקים לרבות, ההבדלים של מדויק פירוט יועבר –' וכד בתשתיות

 לתוכנית זהה והסגל התשתיות, התוכנית של רמתם וכי והוראתה התוכנית באיכות לפגוע כדי המפורטים

 .למוסד המאושרת

 הקורסים שמות את המפרטת השוואתית טבלה תוגש ראשון בשלב :ההוראה וסגל הלימודים תוכנית .ב

 לפתיחה המבוקשת ובתוכנית האם במוסד המתקיימת בתוכנית( בהתאמה) אותם המלמד והמרצה

 הקורס היקף, סילבוסים גם יוגשו, החדשה בתוכנית המוצעים חדשים קורסים לגבי, כן כמו.  רים"במח

 .אקדמיות ודרישות

 המלמד  הסגל חברי את המפרטת השוואתית טבלה תוגש ראשון בשלב: המבוקשת בתוכנית ההוראה סגל .ג

 של החיים קורות יוגשו כן. רים"במח לפתיחה המבוקשת ובתוכנית האם במוסד המתקיימת בתוכנית

 .המקורית בתוכנית מלמדים שאינם מרצים

 המקובלים הקבלה מתנאי שונים הקבלה ותנאי במידה. פלטפורמה/ר"במח לתוכנית הקבלה תנאי יפורטו .ד

 . להבדלים הסיבות את ולנמק הקבלה התנאי את לפרט יש, האם מוסד בקמפוס בתוכנית והמאושרים

 המשפטית הלשכה לאישור לביצועה התקשרות הסכמי לצרף יש, בתוכנית מעשית הכשרה וקיימת במידה .ה

 .ג"ומל ת"ות להחלטות בהתאם שיידרשו והתחייבויות

 . ת"ות לאישור החרדי המגזר בעניין ת"ות של התקציבי למתווה בהתאם, התוכנית תקציב .ו

 :זאת ובכלל אקדמיים ללימודים המתאימות תשתיות של קיומם ייבדק כן כמו .ז

 ללימודים המיועד במבנה' וכד ספריה, לימוד כיתות, הלימודים לקיום נאותה אקדמית תשתית תוצג (1

 מבנה בשער המלמד המוסד של שלט הצגת לרבות, אחר חינוכי ממוסד מלאה הפרדה המבטיח, אלה

 לבדיקה יועברו זמן לאורך'( וכד שכירות) הקרקע על המוסד זכויות להבטחת הסכמים. הלימודים

 .ג"מל של המשפטית הלשכה י"ע

 בין מלאה הפרדה: להבטיח יש, אקדמיים שאינם לימודים גם בקמפוס ומתקיימים במידה (2

 מיועד אזור יוגדר בספרייה, נפרדות כיתות: לרבות האחרים ללימודים האקדמיים הלימודים

 יתקיימו בהן בשעות; האקדמיים הלימודים בשעות פתוחה תהיה הספרייה; האקדמית לספריה

 התשתיות כל וכן, עבורם הנדרשות התוכנות כל עם מחשבים חדר יוקצה האקדמיים הלימודים

 . הלימודים לקיום הנדרשות
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 בתשתיות שימוש, רים"ובמח בפלטפורמות'( וכו מעבדות) משמעותיות אקדמיות תשתיות יוקמו לא (3

 .האם בקמפוס רק יהיה אלה

 .גבוהה להשכלה המוסד של אקדמית מזכירות המיועד במקום תפעל הפעילות בשעות (4

 האגף לאישור יועברו זו פעילות לצורך אחר גורם כל לבין גבוהה להשכלה המוסד בין, התקשרות הסכמי כל .ח

 . ג"המל של המשפטי

 .הייחודיות בתוכניות הנלמד על מהותי אקדמי לפיקוח תוכנית להציג יידרש המוסד .ט

, מגדרי שוויון להבטחת, ר"המח מיקום, הפיננסית לאיתנותו בנוגע התחייבות לבקשתו לצרף המוסד על .י

 .ת"וות ג"מל בהחלטות שנקבע כפי, בלבד" חרדי" של בהגדרה העומדים סטודנטים בקבלת ולעמידה

  הבקשה בדיקת הליך .5

 לגבי באגף תיבדק, התוכנית לתחום הרלוונטי הממונה אצל האקדמי באגף תתקבל המלאה הבקשה .א

 . ג"במל המקובלות בקשה להגשת להנחיות בהתאם סף בדרישות עמידתה

 בדיקת בסיס ועל, דלעיל המשפטיים בתנאים הבקשה עמידת בדבר המשפטית הלשכה אישור לאחר רק .ב

 תועבר הבקשה, והסגל הקבלה תנאי, התשתיות, התוכנית תכני זהות הבטחת את שיוודא האקדמי האגף

 הפעלת את לאשר ג"למל להמליץ אם ותחליט בבקשה תדון המשנה ועדת. הרלוונטית המשנה ועדת לדיון

 או, מהמוסד ותיקונים הבהרות לדרוש, בזמן מוגבלת בלתי או זמנית לתקופה ר"המח במסגרת התוכנית

 .סוקר י"ע לבדיקה להעבירה

 . סוקר י"ע התוכנית תיבדק, התוכנית מהפעלת שנה בתום, מקום מכל .ג

(, מהפעלתה שנה כעבור ואם, כך על הוחלט כאשר התוכנית הפעלת אישור לפני הראשון בשלב אם) הסוקר .ד

 הם כי הסוקר יוודא הבדלים וקיימים במידה. ר"ובמח האם במוסד התוכניות זהות את לבדוק יתבקש

 הנדרשים האקדמיים ההיבטים כל את יבחן הסוקר, כן כמו. התוכנית של האקדמית ברמתה פוגעים אינם

 הסגל רמת, התוכנית זהות, המוסד של אקדמי פיקוח, נאותות אקדמיות תשתיות להבטחת היתר בין

 .ב"וכיוצ

 והמלצה דיון לצורך, הזמני האישור סיום מועד טרם הרלוונטית המשנה לוועדת תועבר הסוקר המלצת .ה

 .גבוהה להשכלה למוסד תועבר ג"המל החלטת על הודעה. התוכנית סגירת או האישור הארכת בדבר ג"למל

 של השוואתית לבדיקה חיצוני סוקר ימונה, החרדית במסגרת הראשון הלימודים מחזור סיום עם, בנוסף .ו

. והמטלות הבחינות ורמת הסטודנטים השיגי לרבות, האם ובמוסד החרדית במסגרת הלימודים רמת

 תחליט, הבדיקה לתוצאות בהתאם. ג"והמל הרלוונטית המשנה בוועדת לדיון תובא הסוקר המלצת

 הערכת בדיקות על להסתמך שניתן או, התוכנית על פרטני מעקב המשך - הנדרש המעקב המשך על המועצה

 .התקופתיות האיכות

 שנה לאחר או התוכנית פתיחת לפני ראשונה בדיקה, סוקר של בדיקה נקודות שתי לפחות יתקיימו כ"בסה .ז

 .להפעלתה הראשון המחזור תום עם שניה ובדיקה, מפתיחתה

, ג"במל שאושר מההרכב באיכותו או בתוכנית האקדמי הסגל ברמת שינוי כל כי מובהר, ספק הסר למען .ח

 .ג"מל של ואישור מסודרת בקשה הגשת מחייב

 התוכנית לפתיחת הבקשה הגשת על הועדה את לעדכן יש, מלווה ועדה המבוקשת לתוכנית וקיימת במידה .ט

 .החרדית במסגרת

 המסגרת של לשנה אחת תקציבית בדיקה תתבצע: והפלטפורמות המתוקצבים המוסדות עבור .י

 .המוסד של כוללת בדיקה במסגרת וזאת הפלטפורמה פעילות/החרדית

 האקדמיות התוכניות איכות הבטחת .6

 רים"המח פרויקט מנהל עם בשיתוף והבטחתה איכות להערכת האגף, 23/10/2012-מה ג"מל להחלטת בהתאם

 לפעול החל התוכנית של פיילוט. ובפלטפורמות רים"במח האקדמית הרמה להערכת תוכנית גיבשו, ת"ות/ג"במל

 .ד"תשע הלימודים בשנת

 תחולה .7

 .קבלתו עם מיד לתוקפו ייכנס זה נוהל, ספק הסר למען .א

 .אישור קבלו וטרם בבדיקה הנמצאות הפלטפורמות של החדשות התוכניות כל על יחול הנוהל .ב
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 מוסדות על. שאושרו תוכניות אם ובין אושרו שטרם תוכניות אם בין, רים"במח התוכניות כל על יחול הנוהל .ג

 . זה נוהל לפי הנדרשים המסמכים כל את להעביר, ר"במח תוכנית לפתיחת אישור שקבלו

 .  2012 ינואר לפני אישור שקיבלו תוכניות עבור ייבדק לא מהקמפוס הריחוק בכללי עמידה, האמור אף על .ד
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צילום תקנונים כאמור של 
מסגרות לימוד של המרכז 

האקדמי רופין, אוניברסיטת 
אילן, "בצלאל" אקדמיה -בר

לאמנות ועיצוב ירושלים 
 ומכללת עזריאלי
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 לבושתקנון 

 

 תלמידה יקרה,

על פי הכללים הנהוגים  תפועל לסיעוד ע"ש טסלרהאקדמי  מסגרת בית הספר

 בעולם החרדי, על כל המשתמע מכך.

בביה"ס,  יםהמקובלוכד'  לאורחות חיים, סגנון לבוש, הופעהבנוגע  םכלליה

בהתאם  המשך ישיר למסגרת הנהוגה בסמינרים החרדיים בהם למדת. מהווים

המאפיינת אותך כבת ישראל  מכובדת הופעהסגנון לבוש ולהקפיד על לכך עליך 

ההלכה כשרה והעונה על דרישות ההלכה כפי שהותוו על ידי רבותינו, פוסקי 

  .אמרה "כל כבודה בת מלך פנימה"הובכך תקוים החרדים, 

הנהלת בית הספר שומרת לעצמה את הזכות להוסיף הוראות חדשות בכל עת, 

 בית הספר. ככל שהדבר יידרש לצורך שמירה על הצביון והאווירה החרדית של 

 הצהרת התלמידה

אני מתחייבת לקיים ולפעול לפי ו האמור לעילבזאת, כי קראתי את  אני מצהירה

 תקנון זה בכל עת.הוראות 

 

__________         _______________     _______________     ________ 

 תאריך              שם התלמידה                     ת.ז.                             חתימה   
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 ,ים יקריםסטודנט
 

 לקמפוס החרדי, ים הבא ברוכים
 

קמפוס חרדי, על כל המשתמע מכך בנוגע לאורחות החיים ולסגנון  -הקמפוס החרדי כשמו כן הוא 

 ד את באי הקמפוס ואורח חייהם. נו פונים ומבקשים מכלל הסטודנטים לכבהלבוש. בהתאם לכך, א
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 בצלאל" -תקנון השלוחה החרדית "אמן

 תקנון זה הוא בנוסף על התקנון של בצלאל 

 

הסטודנטיות בשלוחה החרדית מחויבת לפעול על פי תקנוני האקדמיה בצלאל, לרבות תקנון המשמעת ונהלי המנהל האקדמי 
 כמפורסם באתר השלוחה. 

 לשלוחה:להלן מספר דגשים מתוך התקנון, כלל בצלאלים וכאלו הייחודיים 

 משמעת תקנון

 כמפורט באתר. לתקנון המשמעת  3.10על פי סעיף  על הסטודנטיות בשלוחה ייחול תקנון המשמעת הכללי של בצלאל
את המקום   צריכה לכבד סטודנטית הלומדת במקום ,על כןו לציבור החרדי תמיועדהשלוחה החרדית של בצלאל  בנוסף, 

  את הציבור החרדי ואת הנהוג בה.  םללהקפיד על סגנון לבוש אשר הוו בהופעה

 נוכחותחובת 

, קיימת חובת נוכחות בכל השיעורים ללא יוצא מן הכלל. רישום הנוכחות ייעשה על ידי המרצה 3על פי תקנון בצלאל, סעיף 
 באמצעות טופס בדיקת נוכחות ודיווח למזכירות המחלקה.

 חק מהקורס ותופסק השתתפותה:א, תורמהקורס מכל סיבה שהי 20%סטודנטית המחסירה מעל 

 שיעורים מכל סמסטר 11שבועות מחייב נוכחות של  14קורס של  .א

סטודיו שהוא יום אחד ארוך במקום יומיים דינו שיעורים מכל סמסטר ) 23  בשיעור 'סטודיו' חייבת בנוכחות של .ב

 .(כשני מפגשים

 דגשים:

 כחיסור. ייחשבאיחור זה , לא תוכל להיכנס לשיעור וסטודנטית המאחרת מעל חצי שעה לשיעור .א

 .מלא כחיסור)עד לחצי שעה( יחשבו איחורים  3 .ב

 .בקורסבכל קורס, הסטודנטית לא תוכל להיעדר יותר )הנמוך מהשניים(  20%או  חיסורים 3לאחר  .ג

 .העוקבבסמסטר  קורס חדשיהיה עליה להירשם לפעמים לא תוכל להמשיך בקורס ו 4 שהחסירהסטודנטית  .ד

)מלבד מקרים מיוחדים המפורטים בתקנון הסטודנטים של בצלאל, כמו: הריון, לידה, ניתוח וכו' או ישנה סיבה 

 קיבלה את אישור הרכזת / המרצה(. אשרמיוחדת 

המצאת ל בכפוףנוספים של היעדרות  10%במקרים מיוחדים כמו: הריון, לידה, אישפוז, אבל וכו' תינתן תוספת של  .ה

 המתאימים לרכזת המחלקה.האישורים 

 .בכל מקרה ניתן להגיש ערעור בכתב לועדת הוראה .ו

 .מעקב הנוכחות הינו באחריות הסטודנטית בלבד .ז

 הבאת תינוקות

 הבאת תינוקות תותר עד גיל חודשיים בלבד. .א



 
 

 

 

 . אסורהוהסדנא  הכנסת תינוקות לחללי העבודה מבחינה בטיחותית   .ב

 שיעור יש לצאת מן הכיתה ללא הפרעה נוספת.למהלך תקין של הבמידה והתינוק מפריע  .ג

 אין להניק בשום אופן  בזמן השיעור ובנוכחות מרצים. .ד

 

 

 _________________________תאריך    _____חתימה ____________ _____שם התלמידה ____________



 בס"ד, בעזרת ה' נעשה ונצליח!
 

 סמינר תמורה תקנון
 

כדי לאפשר לך לרכוש תואר יוקרתי ונחשק, מבלי שתיאלצי להתפשר  - סמינר "תמורה" הוקם למענך
 על הערכים ועל העקרונות המנחים אותך. 

ת בנוגע לקוד הלבוש המקובל בסמינר, המופיעים בתקנון כללי ההתנהגות והלמידה, וההנחיו
שלפנייך, נכתבו גם הם מאותה סיבה: בשבילך! על מנת שנוכל לשמור עבורך על המסגרת האיתנה, 

 שבה תיהני ללמוד.
 

 אופי ההופעה:
 

בעת שהותך בסמינר "תמורה", עלייך להקפיד על הופעה מכובדת, ולוודא שסגנון לבושך הולם את 
 ט.בפר –בכלל, ובסמינר "תמורה"  –הנהוג והמקובל בחברה החרדית 

אנו נותנים בך אמון מלא, וסומכים עלייך שהנך מודעת לדרישות ההלכה המפורשות ולהנהגות, 
 ישראל.-שהותוו על ידי רבותינו, ומאפיינות אותך כבת

 
 אנו מצפים ממך לבחור בפריטי לבוש התואמים את רוח הֶחברה והמקום שבהם את לומדת. 

שמה הגעת לכאן: ללמוד, להתקדם מאפשרת לך להיות ממוקדת במטרה שלהופעה מכובדת 
 . מקצועיתרוחנית וולהתפתח 

 

  .הקו המנחה הוא להיראות באופן המתאים לבת חרדית 

 וים מנחים אלה תקפים לכל עת שבה את שוהה במסגרת הסמינר: שוב לציין, כי קוח
 בשיעורים, בהפסקות ובזמני פעילות חברתית.

 
 
 

 נוכחות בלימודי קודש:
 

שנות לימוד במהלך  ,העצמתהלבניית התדמית הרוחנית ולור ההכרה בחשיבות מקצועות הקודש לא
 .חלה חובת נוכחות מלאה בכל השיעורים והפעילויות החברתיות במסגרת שיעורי הקודש, אלו

 
יחד עם יציבות,  –ות מקסימלית לימודית המצטיינת במקצוענ ליצור עבורך מסגרת סמינר תמורה עמל

 טחון ושמירה על העקרונות החשובים לכולנו.בי
 

ומאחלים לך שפע  –פנייך. סומכים עלייך, מאמינים בך סמינר "תמורה" שמח לפתוח את שעריו ל
 הצלחות, בסייעתא דשמיא!

 
 

 בכבוד רב,
 

 גב' אסתר ראף        גב' דינה וייס
 רכזת רוחנית         מנהלת 
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-צילום מענה אוניברסיטת בר
אילן לדרישת המל"ג להפסיק 
 לקיים צעדי אכיפת תקנון לבוש
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 א' בשבט התשע"ח, ד"סב

 2018בינואר  17
 2018-286 -רק

 מלג

 
 

 לכבוד
 מר יאיר הראל

 ממונה בקרה, אכיפה ורישוי
 המועצה להשכלה גבוהה

 
 

 שלום רב,
 
 

 ביקור במח"ר באוניברסיטת בר אילן הנדון:
 
 

 :להלן תגובתנובנושא הנ"ל,  תלהתכתבויובהמשך 
אוניברסיטת בר אילן מתחייבת לפעול ע"פ מדיניות מל"ג בנושא המח"רים כפי שנקבעה בישיבת מל"ג 

 .23.5.17מיום 
 בהתאם לכך, תתקיים הפרדה מגדרית רק בכיתות הלימוד אשר בקמפוס החרדי באוניברסיטה.

לאוכלוסיות הנשים והגברים ובכללם: הכניסות  השטחים הציבוריים במתחם המח"ר יהיו פתוחים
 ומעבדות המחשבים. הלבניין, חדרי המזכירות, הספריי

 כמו כן, לא תתקיימנה שיחות הבהרה לסטודנטים בנוגע ללבושם.
 
 
 

 בברכה, 

 
 פרופ' מרים פאוסט    

 רקטור 
 
 
 
 

 מנכ"ל, מנחם גרינבלום מר העתק:
 לתכניות לימודים ייעודיותהמערך , ראש פרופ' גיל אפשטיין 



 

 

 

 

 

 4נספח 

 

צילום החלטות המל"ג אודות 
צעדים משמעתיים נגד הקריה 

 האקדמית אונו והמכללה למנהל
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 המועצההאגף האקדמי, מזכירות 

  ' יסן, תשע"זט
  2017אפריל,  5

  לכבוד,
  חורין-בןמשה פרופ' 

  ראש הקריה האקדמית אוו
  

  שלום רב,

20174.4.החלטות המל"ג מיום  דון:ה  

  
  כדלקמן*: להשכלה גבוהה החליטה המועצה 4.4.2017אי מבקש להביא לידיעתך כי בישיבתה ביום 

  

  
 בושא שילוב האוכלוסייה החרדית בהשכלה הגבוהה 3.3.2015חריגה מהחלטת המל"ג מיום 

  בקריה האקדמית אוו 

  
דה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשה לפיקוח ואכיפה  4.4.2017בישיבתה ביום 

בושא שילוב האוכלוסייה החרדית בהשכלה  3.3.2015לחריגה מהחלטת המל"ג מיום בוגע 
  . הגבוהה בקריה האקדמית אוו

 כדלהלן: 7.3.2017המועצה מאמצת את המלצת ועדת המשה ומחליטה לעדכן את החלטתה מיום 
אים אשר אוו,  לתכיות המח"ר בקריה האקדמית סטודטיםהקבלת לראות בחומרה את   .1

השגות  .ובפרט את שיעור החריגה הגבוהעומדים בהגדרת המל"ג של אוכלוסיית היעד, 
  המוסד לעיין הגדרת אוכלוסיית היעד אין יכולות להוות עילה להפרה. 

ל קה מרישום סטודטים שאים עומדים בהגדרת לאלתר לחדול קריה האקדמית אווהעל   .2
לימוד הבאים יוכלו להיפתח רק בתאי ובכפוף מחזורי ה היעד כפי שקבע בהחלטת המל"ג.

לכך שכל הסטודטים יעמדו בהגדרת אוכלוסיית היעד שקבעה המל"ג. לקראת פתיחת 
שה"ל הקרובה, המוסד ישלח פירוט המתקבלים לתכיות המח"רים והצהרה כי הם עומדים 

  בהגדרת המל"ג.  
לדיון המלצות לאישור פרסום לא יובאו , ריבוי ההפרות של המוסד שדוו בישיבהוכח  .3

משה של במל"ג ובוועדות ה של תכיות לימודים חדשות (שבדיקתן הסתיימה),והרשמה 
 ידווח לוועדת המשההמוסד  .)2017רחית הוכחית (סוף דצמבר השה האזמל"ג, עד סוף ה

פרסום חידוש הדיוים למתן אישור  .על תיקון ההפרות התקופהלפיקוח ואכיפה לקראת סיום 
  והרשמה של תכיות חדשות יתאפשר בכפוף לקבלת המלצת ועדת המשה לפיקוח ואכיפה.
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 המועצההאגף האקדמי, מזכירות 

בתואר ראשון בחיוך וחברה הסבת ו/או תרגום של תכיות לימודים מעברית לשפה הערבית 
ללא אישור המל"ג וביגוד להחלטת מל"ג  בקריה האקדמית אוו ובתואר שי במהל עסקים

  בושא והל אישור פתיחה וקיום תכית לימודים חדשה או קיימת בשפה זרה 10.9.2013מיום 
  

דה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשה לפיקוח ואכיפה  4.4.2017בישיבתה ביום 
בתואר ראשון בחיוך בוגע להסבת ו/או תרגום של תכיות לימודים מעברית לשפה הערבית 

ללא אישור המל"ג וביגוד להחלטת  יה האקדמית אוובקר וחברה ובתואר שי במהל עסקים
בושא והל אישור פתיחה וקיום תכית לימודים חדשה או קיימת בשפה  10.9.2013מל"ג מיום 

  זרה.
 כדלהלן: 7.3.2017המועצה מאמצת את המלצת ועדת המשה ומחליטה לעדכן את החלטתה מיום 

ראשון בחיוך וחברה ולתואר שי במהל  לראות בחומרה את הפעלת תכיות הלימודים לתואר .1
  עסקים בשפה הערבית,  ללא קבלת אישור המל"ג.

המוסד יוכל לרשום סטודטים חדשים ולפתוח מחזורי לימוד חדשים, לתכיות בשפה זרה,  .2
  רק לאחר ובכפוף לאישור מראש ע"י המל"ג.

המלצות לאישור פרסום ריבוי ההפרות של המוסד שדוו בישיבה, לא יובאו לדיון וכח  .3
והרשמה של תכיות לימודים חדשות (שבדיקתן הסתיימה), במל"ג ובוועדות המשה של 

). המוסד ידווח לוועדת המשה 2017המל"ג, עד סוף השה האזרחית הוכחית (סוף דצמבר 
לפיקוח ואכיפה לקראת סיום התקופה על תיקון ההפרות. חידוש הדיוים למתן אישור פרסום 

  מה של תכיות חדשות יתאפשר בכפוף לקבלת המלצת ועדת המשה לפיקוח ואכיפה.והרש
  

בדבר פריסת הלימודים לתואר ראשון על פי ימות השבוע בקריה ת המל"ג וחריגה מהחלט
  האקדמית אוו

  

דה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשה לפיקוח ואכיפה  4.4.2017בישיבתה ביום 
מהחלטות המל"ג בדבר פריסת הלימודים לתואר ראשון על פי ימות השבוע בקריה בוגע לחריגה 

  האקדמית אוו. 
 כדלהלן: 7.3.2017המועצה מאמצת את המלצת ועדת המשה ומחליטה לעדכן את החלטתה מיום 

לראות בחומרה את פריסת הלימודים בתכיות הלימודים לתואר ראשון במשפטים של הקריה  .1
תפרסות על פי יומיים בשבוע בלבד, ביגוד להחלטת  מל"ג בוגע לפריסת האקדמית אוו המ

  הלימודים לתואר ראשון על פי שלושה ימים בשבוע לפחות.
על הקריה האקדמית אוו לקיים את כלל תכיות הלימודים לתואר ראשון בהתאם להחלטות  .2

משלושה ימים המל"ג והחיותיה, לרבות הדרישה לפריסת הלימודים על פי לא פחות 
בשבוע. בהתאם לכך, על המוסד לתקן את פריסת הלימודים בתכיות הלימודים שלו ולהפסיק 

  לאלתר פרסומים בדבר תכיות לימודים שאין עומדות בהחלטות המל"ג כאמור.
המוסד יעדכן את כלל הסטודטים והמועמדים ללימודים בדבר פריסת הלימודים על פי  .3

 כבר מהסמסטר הקרוב, וידווח על כך למל"ג. שלושה ימים בשבוע, זאת 
כלל מחזורי הלימוד כולל מחזורי הלימוד החדשים לתואר ראשון במשפטים יוכלו להיפתח  .4

רק בתאי ובכפוף לכך שהמוסד יפעל כאמור לעיל, וכן יעביר לוועדת פיקוח ואכיפה את מערכת 
ם והקמפוסים שהוא השעות של כל אחת מתכיות הלימודים במשפטים (במגוון המסלולי

 מקיים), כדי שזו תוכל להשתכע כי פריסת התכיות עשית בהתאם להחלטות המל"ג.
לדיון המלצות לאישור פרסום ריבוי ההפרות של המוסד שדוו בישיבה, לא יובאו וכח  .4

של תכיות לימודים חדשות (שבדיקתן הסתיימה), במל"ג ובוועדות המשה של והרשמה 
 ידווח לוועדת המשה). המוסד 2017מל"ג, עד סוף השה האזרחית הוכחית (סוף דצמבר ה
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 המועצההאגף האקדמי, מזכירות 

חידוש הדיוים למתן אישור פרסום  .לפיקוח ואכיפה לקראת סיום התקופה על תיקון ההפרות
  והרשמה של תכיות חדשות יתאפשר בכפוף לקבלת המלצת ועדת המשה לפיקוח ואכיפה.

י המוסד לגבי תכית הלימודים בחיוך וחברה לתואר ראשון המל"ג רושמת בפיה את הסבר .5
שעברה אליו ממכון לדר. תכית זו פועלת במתכות של יומיים בשבוע בקמפוס ועוד יום 

 לימודים מקוון מכח אישור שתה המל"ג בזמו למכון לדר.
  
  
  

  ישלח עדכון בושא. ות. אם יחולו שיויים בוסח ההחלטמל"גטעון אישור הההחלטות *וסח 

  

  בברכה,                                                         
                                                                    

  יאיר הראל                                                               
 ורישוי אכיפה, ממוה תחום בקרה                                                                                                   

  
  

  העתק: 
  סמכ"ל לעייים אקדמיים ומזכיר מל"ג -גב' מיכל וימן 

  ממוה תחום רוח וחברה באגף האקדמי –גב' בתיה הקלמן 
  מהל פרויקט המח"רים מל"ג/ות"ת –מר רביד עומסי 

  תחום בקרה, אכיפה ורישוי באגף האקדמימרכזת ב –גב' ועה זמר 
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 האגף האקדמי, מזכירות המועצה

  , תשע"זטשב ט"י
  2017, פברואר 15 

  לכבוד,
  אשר טישלרפרופ' 
  נשיא

  המסלול האקדמי של המכללה למנהל
  

  שלו� רב,

  במסלול האקדמי של המכללה למנהל חריגה מהנחיית מל"ג בתכניות הלימוד לחרדי� דו�:הנ
  

בנושא  14.2.2017מבקשת להביא לידיעת  כי המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביו� אני 
  שבנדו% והחליטה כדלקמ%*:

  
בנושא של חריגת המכללה למנהל  14.2.2017המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביו� 

מהגדרת אוכלוסיית היעד בתכניות הלימודי� לחרדי� (להל�: אוכלוסיית היעד), בניגוד 
 –הבהרות  %ה הגבוהה יה החרדית בהשכלישילוב האוכלוס 3.3.2015לטת מל"ג מיו� להח

  ולאחר שעיינה בתגובת המוסד היא מחליטה כדלקמ�:
במכללה למנהל, על א' שאינ� עומדי�  המל"ג רואה בקבלת סטודנטי� לתכניות המח"ר  .  1

יה ישילוב האוכלוסבהגדרת המל"ג של אוכלוסיית היעד, הפרה של החלטת מל"ג בנושא 
  .החרדית בהשכלה הגבוהה

טענת המכללה למנהל לפיה ה� לא היו ערי� להגדרת אוכלוסיית היעד אינה מהווה .  2
  הצדקה לחריגה מהחלטת המל"ג בעניי� זה.

על המכללה לחדול מרישו� סטודנטי� שאינ� עומדי� בהגדרת קהל היעד כפי שנקבע   .  3
  לוסייה החרדית בהשכלה הגבוהה.בהחלטת המל"ג בנושא שילוב האוכ

מאחר ומדובר בהפרה ראשונה של המסלול האקדמי של המכללה למנהל אשר נדונה   .  4
סנקציה  נמנעת בעת הזאת מנקיטת המל"ג, בוועדה לפיקוח ואכיפה בשני� האחרונות

במידה ויהיו הפרות נוספות רושמת לפניה הפרה זו ו מל"גכלשהי. יחד ע� זאת, ה
  ל המל"ג, בי� היתר, שלא לקד� תכניות לימוד חדשות אשר הוגשו למל"ג. בעתיד, תשקו

הועדה מבקשת מהמכללה לדווח למל"ג על נתוני הסטודנטי� החרדי� שיתקבלו בשנת    . 5
 הלימודי� תשע"ח בהתא� להגדרת המל"ג.

  

  *נוסח ההודעה טעו% אישור המועצה. א� יחולו שינויי� בנוסח ההחלטה ישלח עדכו% בנושא.

  בברכה,

  

  נועה זמר
  תחו� בקרה, אכיפה ורישוימרכזת ב

  

  ממונה תחו� בקרה, אכיפה ורישוי  'יאיר הראלמר  העתק: 

  ממונה תחו� חברה ורוח באג) האקדמי 'בתיה הקלמ%גב' 

  מנהל פרויקט המח"רי� מל"ג/ות"ת 'מר רביד עומסי



 

 

 

 

 

 5נספח 

 

צילום נתוני חריגה לשנת תשע"ז 
 בסיס נתוני הלמ"ס-על

 

 
  



מוסד

סך 

סטודנטים 

ר"במח

סטודנטים 

חרדים 

ר"במח

אחוז חריגה

12%            50            57אוניברסיטת בר אילן

6%            91            97בצלאל

1%          799          808המרכז האקדמי לב

14%            19            22סמי שמעון

1%          153          154עזריאלי

17%            20            24רופין

6%          554          591הדסה

21%            96          122אשקלון

39%       1,938       3,172מקורי- אונו

39%       1,287       2,124מעודכן- אונו

29%          162          227המכללה למינהל

ר ללא אישור"בר אילן דיווחו גם על תכנית תואר שני במח** 

ס"אונו עדכנו את הדיווחים שלהם ללמ* 



פלטפורמה

ז"תשע

0.05'אחוז חריגה לשנה א

ר"מבח

מוסד מלמד

מספר 
סטודנטים 

ל "בשנה
ז"תשע

סטודנטים 
'שנה א

סטודנטים 
'חרדים שנה א

אחוז חריגה

                 -                -0אילן-אוניברסיטת בר

4%                  53            10755.00אוניברסיטת תל אביב

13%                205          695236.00אוניברסיטת חיפה

27%                    8            3711.00הטכניון

1%                  77            27678.00המרכז האקדמי לב

35%                  20            10631.00יפו-א"המכללה האקדמית ת

                I1,221411363כ תואר "סה

סטודנטים 
'שנה א

סטודנטים 
חרדים שנה 

'א

סטודנטים 
שאינם חרדים 

'שנה א
?חורגאחוז חריגה

4113634811%TRUE'שנה א-חישוב חריגה 

המכללה החרדית בירושלים

מוסד מלמד

מספר 
סטודנטים 

ל "בשנה
ז"תשע

סטודנטים 
'שנה א

סטודנטים 
'חרדים שנה א

אחוז חריגה

0%                122               216122בר אילן

                 -                -19אוניברסיטת בן גוריון

20%                  16                 8220הדסה

                 -                -0האוניברסיטה הפתוחה

                I317142138כ תואר "סה

סטודנטים 
'שנה א

סטודנטים 
חרדים שנה 

'א

סטודנטים 
שאינם חרדים 

'שנה א
?חורגאחוז חריגה

14213842%FALSE'שנה א-חישוב חריגה 

 



 

 

 

 

 

 6נספח 

 

צילום טבלת תוכניות הלימודים 
 המתקיימות הפרדה

 

 
 



הערותשם התכנית(בלבד)נשים /גבריםר"שם המחמוסד

מדעי המחשבגבריםמחר שטראוסירושלים הדסה המכללה האקדמית

ניהול ארגוני שירותגבריםמחר שטראוסירושלים הדסה המכללה האקדמית

קומוניקציהגבריםמחר שטראוסירושלים הדסה המכללה האקדמית

ביוטכנולוגיהנשיםמחר שטראוסירושלים הדסה המכללה האקדמית

הפרעות בתקשורתנשיםמחר שטראוסירושלים הדסה המכללה האקדמית

אופטומטריהנשיםמחר שטראוסירושלים הדסה המכללה האקדמית

מעבדה רפואיתנשיםמחר שטראוסירושלים הדסה המכללה האקדמית

ניהול ארגוני שירותנשיםמחר שטראוסירושלים הדסה המכללה האקדמית

מדעי המחשבנשיםמחר שטראוסירושלים הדסה המכללה האקדמית

הנדסת תוכנהנשיםמחרמכללת סמי שמעון

כלכלהגבריםמחרהמכללה למנהל

כלכלהנשיםמחרהמכללה למנהל

מדעי ההתנהגותנשיםמחרהמכללה למנהל

מדעי המחשבגבריםמחרהמכללה למנהל

מדעי המחשבנשיםמחרהמכללה למנהל

משפטיםגבריםמחרהמכללה למנהל

סיעודנשיםמבחרהמרכז האקדמי לב

מדעי המחשבגבריםמבחרהמרכז האקדמי לב

מדעי המחשבנשיםטלהמרכז האקדמי לב

תואר ראשון- מנהל עסקיםנשיםטלהמרכז האקדמי לב

הנדסת תוכנהנשיםטלהמרכז האקדמי לב

חשבונאות ומערכות מידענשיםטלהמרכז האקדמי לב

הנדסת תוכנהנשיםלוסטיגהמרכז האקדמי לב

חשבונאות ומערכות מידענשיםלוסטיגהמרכז האקדמי לב

מדעי המחשבנשיםלוסטיגהמרכז האקדמי לב

תואר ראשון- מנהל עסקיםנשיםלוסטיגהמרכז האקדמי לב

הנדסת תוכנהנשיםמחרמכללת עזריאלי

סיעודנשיםמחרהמרכז האקדמי רופין

סיעודגבריםמבחריפו-המכללה האקדמית תל אביב

עבודה סוציאליתגבריםמבחראוניברסיטת חיפה

תואר שני- עבודה סוציאלית גבריםמבחראוניברסיטת חיפה

ריפוי בעיסוקנשיםמבחראוניברסיטת חיפה

עבודה סוציאליתנשיםמבחראוניברסיטת חיפה

תואר שני- תרפיה באומנות נשיםמבחראוניברסיטת חיפה

פסיכודרמהנשיםמבחראוניברסיטת חיפה

תואר שני- עבודה סוציאלית נשיםמבחראוניברסיטת חיפה

תואר שני- ייעוץ חינוכינשיםמבחראוניברסיטת חיפה

תואר שני- ייעוץ חינוכיגבריםמבחראוניברסיטת חיפה

שירותי אנושגבריםמבחראוניברסיטת חיפה

שירותי אנושנשיםמבחראוניברסיטת חיפה

.נסגרה התכנית. מחזור אחרוןהשלמה- סיעודנשיםמבחראוניברסיטת חיפה

תואר שני- סיעודנשיםמבחראוניברסיטת חיפה

תואר שני- הפרעות בתקשורת נשיםמבחראוניברסיטת תל אביב

הפרעות בתקשורתנשיםמבחראוניברסיטת תל אביב

חינוך מיוחד נשיםמחרליפשיץ-המכללה האקדמית הרצוג

ע"חינוך מיוחד ותושבנשיםמחרליפשיץ-המכללה האקדמית הרצוג

ך"חינוך מיוחד ותננשיםמחרליפשיץ-המכללה האקדמית הרצוג

ע"מתמטיקה ותושבנשיםמחרליפשיץ-המכללה האקדמית הרצוג

ע"תושבנשיםמחרליפשיץ-המכללה האקדמית הרצוג

ך"ע ותנ"תושבנשיםמחרליפשיץ-המכללה האקדמית הרצוג

תקשורת חזותיתנשיםמחרבצלאל

אמנותנשיםמחרבצלאל

ארכיטקטורהנשיםמחרבצלאל

חינוךנשיםמחראילן-אוניברסיטת בר

פסיכולוגיהנשיםמחראילן-אוניברסיטת בר

ניהול ולוגיסטיקהגבריםמחראילן-אוניברסיטת בר

מנהל כללי ומנהל ציבוריגבריםמחראילן-אוניברסיטת בר

ר"קיבלו אישור להעביר למח. שנים מתקדמותעבודה סוציאליתנשיםם-חרדית יאילן-אוניברסיטת בר

ר"קיבלו אישור להעביר למח. שנים מתקדמותרב תחומינשיםם-חרדית יאילן-אוניברסיטת בר

ר"בלי אפשרות להעביר למח, התכנית בסגירה. שנים מתקדמותתואר שני- ייעוץ חינוכינשיםם-חרדית יאילן-אוניברסיטת בר

ר"בלי אפשרות להעביר למח, התכנית בסגירה. שנים מתקדמותתואר שני- מוסיקולוגיהנשיםם-חרדית יאילן-אוניברסיטת בר

 בחינוך מיוחד וקידום נוערB.Edהשלמה לתואר גבריםבקמפוסמכללת בית ברל

עבודה סוציאליתגבריםמחרהמכללה האקדמית אשקלון

מדעי המחשבגבריםמחרהמכללה האקדמית אשקלון

כלכלהגבריםמחרהמכללה האקדמית אשקלון

עבודה סוציאליתנשיםמחרהמכללה האקדמית אשקלון

משפטיםנשיםירושלים- מחר הקרייה האקדמית  אונו

משפטיםגבריםירושלים- מחר הקרייה האקדמית  אונו

מנהל עסקיםנשיםירושלים- מחר הקרייה האקדמית  אונו

מנהל עסקיםגבריםירושלים- מחר הקרייה האקדמית  אונו

חינוך וחברהנשיםירושלים- מחר הקרייה האקדמית  אונו

חינוך וחברהגבריםירושלים- מחר הקרייה האקדמית  אונו

משפטיםנשיםאור יהודה- מחר הקרייה האקדמית  אונו

משפטיםגבריםאור יהודה- מחר הקרייה האקדמית  אונו

מנהל עסקיםנשיםאור יהודה- מחר הקרייה האקדמית  אונו

מנהל עסקיםגבריםאור יהודה- מחר הקרייה האקדמית  אונו

חינוך וחברהנשיםאור יהודה- מחר הקרייה האקדמית  אונו

חינוךגבריםאור יהודה- מחר הקרייה האקדמית  אונו

הפרעות בתקשורתנשיםאור יהודה- מחר הקרייה האקדמית  אונו

ריפוי בעיסוקנשיםאור יהודה- מחר הקרייה האקדמית  אונו

חינוך מיוחדנשיםמבחרמכללת תלפיות

גננותנשיםמבחרמכללת תלפיות

גאודזיהגבריםמבחרהטכניון

.התכנית בסגירה. שנים מתקדמותפסיכולוגיהנשיםם-חרדית יאוניברסיטת בן גוריון


