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 לכבוד 

 ראשי המוסדות להשכלה גבוהה 

 

 שלום רב,

 

 הנחיות 

 זרה בשפהקיימת הסבת תוכנית לימודים חדשה או  תכניתנוהל אישור פתיחה וקיום ליישום 

 2.9.01..0בהמשך להחלטת מל"ג מיום 

 

"נוהל אישור פתיחה וקיום תכנית לימודים בהמשך להחלטת המועצה להשכלה גבוהה שבנדון בעניין 

 בשפה זרה", להלן הנחיות ליישום.

 

  :פניית מוסד בהתאם לנוהל תוגש לאגף האקדמי בכתב לפי הפירוט שלהלן

 תכניות לימודים חדשות  .א

 תכנית לימודים חדשה בשפה זרה  .0

מהווה תרגום או הסבה של תכנית  שלאלקיים תכנית לימודים חדשה בשפה זרה, מוסד שבכוונתו 

יגיש בקשה בהתאם להנחיות המל"ג  שאושרה לו על ידי המועצה בשפה העבריתמקבילה קיימת 

 –לרבות תשלום האגרה, ולגבי מוסדות המתוקצבים על ידי ות"ת לפתיחת תכנית לימודים חדשה, 

בדק ותאושר יקשה תהב קיומו של אישור להגשה במסגרת התוכנית הרב שנתית של המוסד.יידרש 

 בהתאם לנהלי ות"ת ומל"ג.

 

בשפה העברית קיימת תכנית לימודים בשפה זרה, המהווה תרגום או הסבה של תכנית מקבילה  .9

 1שאושרה לו על ידי המועצה 

 יגיש את המסמכים שלהלן בחתימתלקיים תכנית לימודים בשפה זרה כאמור מוסד שבכוונתו 

  :(לנשיא לעניינים אקדמייםרקטור/משנה )נשיא/המוסד  יראש

זהה לתכנית שאושרה למוסד בשפה העברית, המבוקשת  התחייבות כי תכנית הלימודים  .א

, התשתיות, הסגל רמת, הקבלה תנאי לרבות ,המבוקשת בתכנית האקדמיות הדרישותוכי 

גם לגבי זהים וכך  - ומתכונתם )שיעור/תרגיל/סמינר( הנלמדים הקורסים משך הלימודים,

  המוענק בסיום הלימודים. התואר

                                                 
מוסד יוכל לתרגם/ להסב קורסים בודדים שאינם מהווים תכנית לימודים לקראת תואר, ללא צורך באישור  1

המועצה מראש, ובלבד שעמד בתנאים המפורטים לעיל, בין היתר, בהתייחס לזהות רמת הלימודים ולאחר 
 שידווח על כך למועצה. 



התחייבות כי רוב רובו של הסילבוס ורשימת הקריאה של התכנית בעברית ממילא  .ב

 או הבהרות באשר להיקף אחר כאמור.  (02% -כ באנגלית )לפחות

טבלת תכנית לימודים וטבלת סגל: האחת עבור תכנית הלימודים בשפה  -תי טבלאות ש .ג

 ם בשפה הזרה.העברית והשנייה עבור תכנית הלימודי

כל את דגיש המוסד ויפרט י' אינם זהים )במלואם או בחלקם(, התכנית, הסגל וכדככל ש .ד

 .בטבלאות דלעיל ההבדלים

התחייבות כי התכנית בשפה הזרה לא תבוא על חשבון התכנית הקיימת בעברית, ככל שזו  .ה

הסטודנטים, היחס איכות מספרי הסטודנטים, : איכות הסגל, כגוןתפתח, ולא תפגע בה )

 לסטודנטים, איכות הקוריקולום, איכות התשתיות(.

 ועדתויעביר חוות דעתו לו, והסגל התשתיות, התכנית זהות הבטחת את יוודא האקדמי האגף

ככלל, ככל שחוות הדעת של האגף  .פנייה, זאת בתוך חודשיים מרישום ההרלוונטית המשנה

האקדמי תצביע על זהות כאמור וככל שמדובר בתכנית לימודים בה רוב רובו של הסילבוס 

 את לאשר ג"למלורשימת הקריאה של התכנית בעברית ממילא באנגלית, תמליץ ועדת המשנה 

 . הלליווי סוקר מינוי תוך ,שנתיים עד של זמנית לתקופה התכנית תרגום/ הסבת

 

, זרההבשפה  הוועדה כי קיימים הבדלים בין התכנית בעברית לתכנית המבוקשתאם תיווכח 

 . הטרם אישור לבדיקתה,ימונה סוקר המצדיקים בחינה מראש, 

 

קיימות )תכניות שקיים מוסד טרם קבלת החלטת המל"ג ביום תכניות לימודים  .ב

0..2.01) 

מהווה תרגום או  (על פי הצהרת המוסד) והיאתכנית בשפה זרה, שלא ניתן לה אישור המועצה , . 0

 שאושרה על ידי המועצה  ,בעבריתקיימת הסבה של תכנית 

בתוך תקופה שלא  את המסמכים שלהלןיגיש מוסד המקיים תכנית לימודים בשפה זרה כאמור, 

 :תעלה על שלושה חודשים

 תחילת הפעלת התוכנית; מועד .א

 ;בחמש השנים האחרונות  מס' בוגרים בכל שנה בתוכנית .ב

 ;ובשנה החולפת מס' סטודנטים הלומדים בתוכנית בשנה"ל הנוכחית .ג

זהה המתקיימת במוסד בשפה הזרה כי תכנית הלימודים הצהרה לגבי מחויבות המוסד  .ד

 המבוקשת בתכנית האקדמיות הדרישותמוסד בשפה העברית, וכי שמקיים הלתכנית 

 הנלמדים הקורסים , משך הלימודים,התשתיות, הסגל רמת, הקבלה תנאי לרבות, זהות

רוב וכן כי , התואר המוענק בסיום הלימודיםומתכונתם )שיעור/תרגיל/סמינר( זהים וכך 

( 02% -כ רובו של הסילבוס ורשימת הקריאה של התכנית בעברית ממילא באנגלית )לפחות

 או הבהרות באשר להיקף אחר כאמור.

ם )במלואם או בחלקם(, יפרט המוסד וידגיש את כל ' אינם זהיהתכנית, הסגל וכדככל ש .ה

 ההבדלים. 



על חשבון התכנית הקיימת בעברית,  באה בשפה הזרה לא הקיימת התחייבות כי התכנית   .ו

איכות הסטודנטים, היחס מספרי הסטודנטים, : איכות הסגל, כגוןבה ) פוגעתולא 

 לסטודנטים, איכות הקוריקולום, איכות התשתיות(.

. ככלל ככל שיוגשו המסמכים הרלוונטית המשנה ועדתיעביר חוות דעתו לו האקדמי האגף

המפורטים לעיל, תרשומנה בפניהן ועדת המשנה והמל"ג את קיום התכנית כאמור. רק אם 

תיווכח הוועדה כי קיימים הבדלים משמעותיים בין התכנית בעברית לתכנית בשפה הזרה, 

 . יהלליוו המצדיקים בחינה, ימונה סוקר

 

 תכנית בשפה זרה, שלא ניתן לה אישור המועצה, גם לא בשפה העברית  .9

ככלל, תכניות אלה תיבדקנה בהתאם להנחיות המל"ג להגשת בקשה לפתיחת תכנית לימודים 

 .לעיל 0, כאמור בסעיף א' חדשה

בתוך  את המסמכים שלהלןבשלב ראשון יגיש  ,מוסד המקיים תכנית לימודים בשפה זרה כאמור

 . 2תקופה שלא תעלה על שלושה חודשים

 תחילת הפעלת התוכנית; מועד .א

 ;בחמש השנים האחרונות מס' בוגרים בכל שנה בתוכנית .ב

 ;ובשנה החולפת מס' סטודנטים הלומדים בתוכנית בשנה"ל הנוכחית .ג

 ;סגל האקדמי המלמד בתוכניתטבלת ה .ד

 תנאי הקבלה לתוכנית; .ה

 פירוט תשתיות פיזיות ואקדמית; .ו

 .לימודיםהתכנית ת טבל .ז

  .ובמל"ג הרלוונטית המשנה ועדתודיון בל והמלצותיו האגף האקדמי יעביר את המסמכים

 כללי .ג

, לפי שקול לבקש פרטים נוספים או לבחון ההצהרות תוכלמל"ג מבלי לגרוע באמור לעיל, ה .א

 .דעתה

מוסדות המקיימים תכניות לימודים בשפה זרה  כאמור בפרק ב' לעיל, יוכלו להמשיך ולקיים  .ב

 קבלת החלטה בעניינם ובהתאם לה. לאת התכניות כאמור, עד בשנה"ל הנוכחית 

מתווה ה"אוטונומיה" בהתאם להחלטת  בתנאי שיאושר למוסד כי הוא עומדמובהר, כי ככל  .ג

ם בהתאלקיים את התכניות האמורות בהנחיות אלה יהיה רשאי המוסד המל"ג בנושא, 

 .למתווה ה"אוטונומיה"

על אף האמור לעיל, רשאית המועצה לפי שקול דעתה, שלא לאשר פתיחת תכנית בשפה זרה,  .ד

וזאת בין היתר בתחומים בהם מרבית חומר הלימוד הנדרש מחייב קריאתם בשפה העברית 

 בלבד. 

  

                                                 
 בהתאם להנחיות המל"ג. 2



 

 בברכה,

 

 

 ריקי מנדלצווייג

 סמנכ"ל לעניינים אקדמיים                

 מזכיר המועצה להשכלה גבוהה                      

 

 העתקים:

 סיו"ר המל"ג -פרופ' חגית מסר ירון

 סמנכ"ל לתקצוב –מר גדי פרנק 

 היועצת המשפטית –עו"ד יעל טור כספא פליישמן 

 עובדי  האגף האקדמי

 


