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ידי - שהוענקו על) ראשון או שני(כללים להערכת תארים אקדמיים 

  ל"מוסדות להשכלה גבוהה בחו
, ולתארים שלישיים זרים, "הלמידה מרחוק" ואשר נלמדו בשיטת 

  לצורכי דירוג ושכר
  
  
 כללי .1

 משרד החינוך והממונה לית"מנכ, נציב שירות המדינהידי - עלמונתה 24.9.03 ביום  .א
' בראשותו של פרופ, ועדה בין משרדית,  במשרד האוצרעבודהעל השכר והסכמי 

שתפקידה ,  במשרד החינוך ושבעה חברים נוספיםהפדגוגית המזכירות ר"יו, כץ
שנלמדו בשיטת ) ראשון או שני( זרים תאריםלגבש כללים להערכת ושקילת 

וכן לקבוע , לצורכי דירוג ושכר, שלישיים זרים ותארים" מרחוק לימודים"
 לפרסום כללי ההערכה קודםהוראות מעבר שיחולו לגבי מי שהחל בלימודיו 

 16.3.05וביום , משרדית-ועדה הביןו הידי-לכללי הערכה כאמור גובשו ע. החדשים
 ליכל:"להלן" (א"והם מצורפים להודעה זו כנספח , ועדהואושרו המלצות ה

 ").ההערכה
בהודעה זו .  הדרישות לשקילת תארים זרים כאמור לעילמפורטות הערכה בכללי  .ב

 .מובאים דגשים בלבד
יפורסמו בקרוב באתר האינטרנט של  המלא של כללי ההערכה הנוסח כי ,יובהר  .ג

   :האגף להערכת תארים שכתובתו
htm.lishkal/horaot/moe/il.gov.education.www://http  

, בכל מקרה. והם פתוחים לעיון הציבור במשרדי האגף להערכת תארים בירושלים
הוא זה , הנוסח המחייב לצורך שקילת התארים הזרים בהם דנה הודעה זו

 . המפורט בכללי ההערכה
מבקש השקילות להמציא המסמכים שעל , בין היתר, מפורטים ההערכה בכללי  .ד

 כי הגף להערכת תארים ,יובהר.  החינוךבמשרדלגף להערכת תארים ודיפלומות 
 לדרוש ממגיש הבקשה להשלים רשאים,  כמפורט להלן, או ועדות המומחים/ו

 .ככל שיידרש בנסיבות העניין,  מסמכים נוספיםלהמציאפרטים או 
מסגרת שקילת תארים ראשון לרבות הבחינה ב,  השקילותוהליךכי ייתכן , יצוין  .ה

יהיה כרוך , כמפורט להלן,  שקילת תואר שלישילעניןושני והערכת ועדת מומחים 
 .ידי הגורמים המוסמכים- כך עלשייקבעככל , בעלות מצד מבקש השקילות

 כי כללי ההערכה יחולו ככל שהמדינה שוקלת תארים יודגש,  הסר ספקלמען  .ו
ואין בעצם ,  בשיטת הלימודים מרחוקושנלמדזרים ) ראשון או שני(אקדמיים 

כדי לחייב את המדינה ,  אלהכלליםפי -על, השקילה של תארים שנלמדו בשיטה זו
 .ושכרבתארים אלו לצורך דירוג , בעתיד, להכיר או לשקול

http://www.education.gov.il/moe/horaot/lishkal.htm


 " מרחוקלימודים "בשיטתשנלמדו ) ראשון או שני( תארים זרים שקילת .2
 כללי  .א

קדמי זר ייבחן לצורך מתן שקילות ממוסד א) שניראשון או ( אקדמי תואר )1
  הלימודים הפרונטאליים אובשיטת אם הוענק רק, לתואר אקדמי ישראלי
    ;בשיטת הלמידה מרחוק

 )"DISTANCE LEARNING(""  מרחוקהלמידה שיטת",  כללי ההערכהלענין
שאינה כוללת ,  לימוד המבוססת על העברת תכני לימוד בדרך עקיפהשיטת -

בין ,  בו זמנית או מפגש ישיר ובלתי אמצעיטראקציהאינואינה מאפשרת 
    .לתלמיד, ב"כיוצמתרגל ו, מנחה, מרצה

 נוכחות המקובלת חובת לימודים המחייבים –"  פרונטאלייםלימודים"
 חובת .א: במצטברבשני הפרמטרים הבאים , בלימודים מסוג זה בישראל

 במוסדרכות  בחינות הנעחובת .ב , מהשיעורים בכל קורס70%נוכחות של 
 לפחות מהקורסים 50%-וב,  לפחות מהקורסים לתואר ראשון80%-עצמו ב

 . לתואר שני
 :ההערכה כללי תחולת )2

שנלמד , ראשון או שני,  על שקילת תואר אקדמי זריחולו ההערכה כללי  )א
 .כהגדרתם לעיל, מרחוקבשיטת הלימודים 

,  או שניראשון, יחולו כללי ההערכה על שקילת תואר אקדמי זר, כמו כן  )ב
 כהגדרתם, שלא נלמד ברובו המכריע בשיטה של לימודים פרונטאליים

    ).שיוריתהינה , בענין זה, תחולת הכללים, כלומר (לעיל
 . מהיקף נקודות הזכות לתואר80%- שלא יפחת מ-" ברובו המכריע"

שנלמד ברובו המכריע , ראשון או שני, כי שקילת תואר אקדמי זר, יובהר
תעשה בהתאם לכללים , כהגדרתם לעיל, ים פרונטאלייםבשיטה של לימוד

לארץ ומשלחות זרות הפועלות בישראל -להערכת תארים אקדמיים מחוץ
וכפי , ")כללי רכלבסקי: "להלן (1.8.2000אשר פורסמו ביום , ברישיון

  ". ב"כללי רכלבסקי מצורפים כנספח . שישונו מעת לעת
 מי שהחל לגבי"  מרחוקהלמידה"ת שנלמדו בשיט) ראשון או שני (זרים תארים  .ב

 .)10.5.2005 ( מועד פרסום הודעה זולאחרלימודיו 
 כשקול לתואר אקדמאי ישראלי אלא אם כן יוערך כאמור בסעיף זה לא תואר )1

 מושא בקשת השקילות  התוארקבעה ועדת מומחים כי המוסד המעניק את 
 םהפרמטריתוך בדיקת , ערוך ומסוגל ללמד בשיטת הלמידה מרחוק

 : יתר כללי ההערכה ובכלל זההתמלאווכמו כן  , המפורטים בכללי הערכה
אינה בלעדית לתלמידים , לרבות שפת חומר הלימוד, הלימודים כניתות  )א

 .עבורםישראלים ולא הוכנה במיוחד 
, לאורך כל תקופת הלימודים,  מוסד הלימודיםלבין בין התלמיד הקשר  )ב

, מתרגלים, מתווכים,  אנשי קשרוללא,  ישיר ובלתי אמצעיבאופןנעשה 
 . גרידאלמוסדלמעט לעניין הרישום , ב"מתרגמים וכיוצ

 מהקורסים 80% - בסיום הקורס לפחות במסכמת בחינה התקיימה  )ג
שעמדה בקריטריונים , שני מהקורסים לתואר 50%-וב, לתואר ראשון

 .ערכהההמפורטים בכללי ה
כמפורט ,  בבחינהלעמוד מבקש השקילות יידרש הליך השקילה במסגרת )2

,  יתר הליכי שקילת התוארנסתיימואולם אם במועד בו . הערכההבכללי 
 לתואר מושא המתאימהנמצא כי המבקש עמד בהם אך טרם הופעלה הבחינה 

    . יזכה אותו מבקש לאישור שקילות זמני, בקשת השקילות
 תוך שנה מיום הנפקתו התקיימה אם קבועל השקילות הזמני יהפוך אישור

 במשרד ודיפלומותידי הגף לשקילת תארים -על, ינה אליה הוזמן המבקשבח
 בחינה התקיימה תוך שנה כאמור לא אם או ,והוא עמד בה בהצלחה, החינוך

 יפקע אישור -ככל שלא יעמוד המבקש בבחינה כאמור . אליה הוזמן המבקש
נפקותם של אישור . ככל שניתן כזה בטרם עבר את הבחינה,  הזמניהשקילות

מבחינת הטבות שכר בגין התואר ,  פקיעתו של אישור זהושלהשקילות הזמני 
 .מפורטים בכללי ההערכה,  עמידה במכרזאוהזר או לצורכי קידום בתפקיד 



 הלמידה"שנלמדו בשיטת ) ראשון או שני( בנוגע לתארים זרים מעבר הוראות  .ג
  )י רכלבסקימועד פרסום כלל (1.8.00 מי שהחל לימודיו לפני יום לגבי" מרחוק
 22.8.2004 מיום אלו פורסמו בעבר בחוזר המשנה לנציב שירות המדינה הוראות

חוזרים אלה מצורפים להודעה זו . 29.8.2004וחוזר הממונה על השכר מיום 
 ".2ג"-ו" 1ג "יםכנספח

 הלמידה"שנלמדו בשיטת ) ראשון או שני( בנוגע לתארים זרים מעבר הוראות  .ד
) מועד פרסום כללי רכלבסקי (1.8.00ודיו לאחר יום  מי שהחל לימלגבי" מרחוק

 )10.5.2005 ( זוהודעהועד מועד פרסום 
,  בהתאמות המפורטות בכללי ההערכהוזאת, רכלבסקייחולו כללי ,  זהבענין )1

,  הלמידה מרחוק ואופיו של התואר הנלמדבשיטתהנובעות מקיום הלימודים 
 .תאשר שונה מתואר אקדמי שנלמד בשיטה הפרונטאלי

כמפורט ,  בבחינהלעמוד מבקש השקילות יידרש הליך השקילה במסגרת )2
,  יתר הליכי שקילת התוארנסתיימו אם במועד בו ,אולם. הערכההבכללי 

 לתואר מושא המתאימהנמצא כי המבקש עמד בהם אך טרם הופעלה הבחינה 
    . זמנייזכה אותו מבקש לאישור שקילות , בקשת השקילות

 תוך שנה מיום הנפקתו התקיימה אם קבועלי יהפוך  השקילות הזמנאישור
 במשרד ודיפלומותידי הגף לשקילת תארים -בחינה אליה הוזמן המבקש על
 בחינה התקיימה תוך שנה כאמור לא אם או ,החינוך והוא עמד בה בהצלחה

 יפקע אישור -ככל שלא יעמוד המבקש בבחינה כאמור . אליה הוזמן המבקש
נפקותם של אישור . ניתן כזה בטרם עבר את הבחינהככל ש,  הזמניהשקילות

מבחינת הטבות שכר בגין התואר ,  פקיעתו של אישור זהושלהשקילות הזמני 
 .מפורטים בכללי ההערכה,  עמידה במכרזאוהזר או לצורכי קידום בתפקיד 

  זריםאקדמיים תארים אקדמיים שלישיים ממוסדות קילתש .3
סדות אקדמיים זרים לגבי מי שהחל  אקדמיים שלישיים ממותארים שקילת  .א

  )10.5.2005 ( הודעה זופרסוםלימודיו לאחר מועד 
 כשקול לתואר אקדמי ישראלי אלא אם עמד יוערך כאמור בסעיף זה לא תואר )1

הגשת עבודת ,  תקופת הלימודיםבענין ובכלל זה ההוראות ,בכל כללי ההערכה
 הלימודים ושפת שפת, מנחי ובוחני העבודה, )לרבות תרגומה(דוקטורט 

 בלעדילרבות מסלול שאינו (העבודה וההוראות בענין מסלול ישיר לדוקטורט 
 ).לתלמידים ישראלים

עבודת , בין היתר, תיבחן, כמפורט בכללי ההערכה,  הליך השקילהבמסגרת )2
 הדוקטורטחברי סגל אקדמי מתחום עבודת , ידי ועדת מומחים-הדוקטורט על
    . כל האפשר או תחום קרוב כ,מושא הבקשה

, השקילות המומחים תבחן את העבודה ותערוך ראיון אישי למבקש ועדת
כי , ידי מגיש הבקשה בעצמו-במטרה להבטיח כי עבודת הדוקטורט נעשתה על

 בה וכי עבודת הדוקטורט עומדת בסטנדרטים הנדרשים מתמצאהוא 
ושקולה לעבודת דוקטורט ,  שלישיתוארבמוסדות מוכרים המעניקים 

 .ום הרלוונטי במוסדות ישראליים מוכריםמהתח
 לשקילת תארים שלישיים ממוסדות אקדמיים זרים לגבי מי מעבר הוראות  .ב

    .)10.5.2005 ( הודעה זופרסוםשהחל לימודיו לפני מועד 
הנובעים ,  ההערכהבכלליבשינויים המפורטים , .א.3 זה יחול האמור בסעיף בענין

    .עד פרסום הודעה זומהעובדה שלימודים אלו החלו לפני מו
 על ידי ועדת תיבחן כי גם עבודת דוקטורט של מבקש שקילות בקטגוריה זו ,יודגש

   .כמפורט בכללי ההערכה, מומחים
     ההודעהפרסום .4

  . זומ" האמור בהודעת נשתוכן האחראי במשרד להביא לידיעת כל העובדים את על
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  שהוענקו על ידי מוסדות) ראשון או שני(הכללים להערכת תארים אקדמים 

  "הלמידה מרחוק"ואשר נלמדו בשיטת , ל"להשכלה גבוהה בחו

  ותארים שלישים לצורכי דירוג ושכר

  

  

הלמידה "שנלמדו בשיטת ) ראשון או שני(הכללים לשקילת תארים זרים . א

  : "מרחוק

  

  : הגדרות. 1

   –לעניין כללים אלו 

שיטת לימוד המבוססת על  ")DISTANCE LEARNING" ("שיטת הלמידה מרחוק"  1.1

שאינה כוללת ואינה מאפשרת אינטראקציה בו זמנית , העברת תכני לימוד בדרך עקיפה

  .לתלמיד, ב"מתרגל וכל כיוצ, מנחה, בין מרצה, או מפגש ישיר ובלתי אמצעי

  

 לימודים המחייבים חובת נוכחות המקובלת בלימודים –" לימודים פרונטאליים"  1.2

 70% חובת נוכחות של .א: במצטברבשני הפרמטרים הבאים , מסוג זה בישראל

 לפחות 80%- ב , הנערכות במוסד עצמו,  חובת בחינות.ב. מהשיעורים בכל קורס

 .  לפחות מהקורסים לתואר שני50%-וב, מהקורסים לתואר ראשון
  

  : תחולת הכללים.  2

הכללים יחולו על כל מי שמחזיק בתואר : תחולת כללים אלה הינה שיורית   2.1

ואשר הוענק , " הלמידה מרחוק"שנלמד בשיטת , ראשון או שני, אקדמי זר

  :אף אחד מאלה, ברובם המכריע,  התקיים בהםשלאבגין לימודים 

הפועלת , נלמדו בלימודים פרונטאליים בשלוחה של מוסד אקדמי זר) א(

  ;1958 –ח "התשי, בהתאם לחוק המועצה להשכלה גבוהה, שראל ברשיוןבי

נלמדו בלימודים פרונטאליים במוסד אקדמי זר מוכר בארצו והתקיימו ) ב(

  . ל בדרך של לימודים פרונטאליים"במוסד בחו

  

  . מהיקף נקודות הזכות לתואר80% -  שלא יפחת מ–" ברובם המכריע"

 נספח א
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יחולו הכללים , לסעיף זה) ב (-ו) א(יפים קטנים  התנאים האמורים בסעהתקיימו

, ל ומשלוחות זרות הפועלות בישראל ברישיון"להערכת תארים אקדמיים מחו

  . וכפי שישונו מעת לעת, ")כללי רכלבסקי: "להלן (1/8/000אשר פורסמו ביום 

  

  ". 'א"ב ומסומנים "כללי רכלבסקי מצ

  

  .10/5/2005ר הכללים יחולו על מי שהחל לימודיו לאח   2.2

  

תואר אקדמי ממוסד אקדמי זר ייבחן לצורך מתן שקילות לתואר אקדמי     2.3

רק אם הוענק בשיטת הלימודים הפרונטאליים או בשיטת הלמידה , ישראלי

  ;מרחוק

מבקש השקילות הטוען כי התואר האקדמי נושא בקשתו נלמד בדרך של , על כן

יידרש ,  בשיטת הלמידה מרחוקלימודים פרונטאליים והוא אינו תואר שנלמד

 -ו, 1.2להוכיח כי הלימודים התקיימו בהתאם לדרישות האמורות לעיל בסעיף 

 יוערך התואר כתואר שנלמד בשיטת הלמידה –לא הוכיח זאת ). ב(או ) א (2.1

  .בהתאם לכללים אלה, מרחוק

  

במקרה של ספק האם התואר נלמד בשיטת הלמידה מרחוק או בדרך של   2.4

או במקרה בו יטען מבקש השקילות כי למד בשיטת , ים פרונטאלייםלימוד

הלימודים הפרונטאליים אך במוסד בו למד נדרשה חובת נוכחות בהיקף קטן 

יכריע בדבר הגף להערכת , "לימודים פרונטאליים"מזה שצוין לעיל בהגדרת 

התרבות והספורט תוך התייעצות עם ועדת המומחים , תארים במשרד החינוך

  ).  להלן5.1פורטת בסעיף המ(

 והממונה על נציב שירות המדינהטרם קבלת החלטה בעניין יובא הדבר לידיעת 

  .או מי מטעמם, השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר

  

למען הסר ספק יודגש כי הכללים שלהלן יחולו ככל שהמדינה שוקלת תארים  2.5

ואין בעצם , קזרים שנלמדו בשיטת הלימודים מרחו) ראשון או שני(אקדמיים 

כדי לחייב את המדינה , על פי כללים אלה, השקילה של תארים שנלמדו בשיטה זו

  .תארים אלה לצורך דירוג ושכר, בעתיד, להכיר או לשקול
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  :התנאים לשקילת התואר  .3

  

תואר אקדמי זר שנלמד בשיטת הלמידה מרחוק לא יוערך כשקול לתואר אקדמי   3.1

בהתאמות הנדרשות מאופיים של , "כללי רכלבסקי" באלא אם כן עמד, ישראלי

  :כמפורט להלן, התואר ושיטת הלימוד הנדונים

  

י הרשויות המוסמכות "במסגרת היותו מוכר ע, יוכח כי המוסד מעניק התואר  

הוא ערוך ומסוגל ללמד בשיטת , "כללי רכלבסקי" ל1כאמור בסעיף , בארצו

  . הלמידה מרחוק

בשים לב להתאמה הנדרשת מאפיוניה של , רים הבאיםלעניין זה ייבדקו הפרמט

 :שיטת הלמידה מרחוק

 היקפם -הסילבוס וחומרי הלימוד הנמסרים לסטודנטים , תוכנית הלימוד  )א

 . בכל אחד מהקורסים הנלמדים, ותוכנם

  .היקף המטלות הנדרשות מהסטודנט בכל קורס וקורס  )ב

תו מציב המוסד שעל יסודו בנויים הקורסים ואשר או, חומר הלימוד  ) ג

  . הינו בשפת ההוראה המקובלת במוסד, לרשות הסטודנט

  .דרכי הערכת הסטודנט ומתן הציונים  )ד

 מהסגל האקדמי של המוסד הם בעלי 70%כאשר לפחות , סגל ההוראה  )ה

  .תואר שלישי או בעל דרגת מומחיות אקדמית מקבילה

  .הסגל המעריך את הסטודנט ואשר מעניק את הציונים  )  ו

  

תואר אקדמי זר שנלמד בשיטת הלימודים מרחוק יוערך כשקול לתואר אקדמי   3.2

 מהקורסים 50%- ו,  מהקורסים לתואר ראשון80% -ישראלי רק אם לפחות ב

התקיימה בחינה מסכמת , שנלמדו ואשר מפורטים בגיליון הציונים, לתואר שני

  ). ולא עבודה(בסיום הקורס 

  

  : במצטבר, נים הפרוצדוראליים הבאיםעל הבחינה לעמוד בקריטריו    3.3

  ; על יסודה ניתן הציון לקורס  )א

  בניין : כגון(היא התקיימה במוסד האם או במקום רשמי אחר   )ב

  ; )              שגרירות

  ; הסטודנט הנבחן זוהה באופן אישי ובלתי אמצעי  )ג

  ; שפת הבחינה זהה לשפת ההוראה המקובלת באותו מוסד  )ד
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חינה מבטיח את טוהר הבחינות לנוכח אזורי זמן שונים מועד הב  )ה

  .ברחבי העולם

דרכי הפיקוח על טופס הבחינה ועל הנבחנים במועד הבחינה מבטיחים   )ו

  .את טוהר הבחינות

  

אינה בלעדית לתלמידים , לרבות שפת חומר הלימוד, תוכנית הלימודים  3.4

 . ישראלים ולא הוכנה במיוחד עבורם בלבד

 
נעשה ,  לאורך כל תקופת הלימודים, בין התלמיד לבין מוסד הלימודיםהקשר   3.5

, מתרגמים, מתרגלים, מתווכים, וללא אנשי קשר, באופן ישיר ובלתי אמצעי

  . למעט לעניין הרישום למוסד גרידא, ב"וכיוצ

 
  .כתנאי למתן אישור שקילות התואר, מבקש השקילות יידרש לעמוד בבחינה   3.6

  

שתו נשקלה ותוארו נמצא זכאי לאישור שקילות בהתאם מבקש שקילות שבק

אולם ,  לכללים אלה5 - 4 - ו, 3.5 – 1סעיפים ' להוראות המפורטות בחלק א

או מערך הבחינות הקיים אינו , במועד האמור טרם הוקם והופעל מערך הבחינות

אישור יזכה אותו מבקש שקילות ל, כולל בחינה מתאימה למקצוע הרלוונטי

הכרה זמנית זו בתואר תאפשר לאותו מבקש שקילות . ני של התוארשקילות זמ

לקבל את כל הטבות השכר בגין התואר וכן לעמוד בתנאי הסף לקידום בתפקיד 

ככל שתנאי  סף כאמור דורש תואר אקדמי זר בעל אישור , או עמידה במכרז/ו

  .  שקילות לתואר ישראלי מוכר

  

ככל שמבקש . למעבר הבחינה בהצלחהאישור השקילות הזמני יעמוד בתוקפו עד 

ככל .  יהפוך אישור שקילות התואר לקבוע–השקילות יעמוד בבחינה בהצלחה 

יופסק תשלום הטבות שכר ,  יפקע אישור השקילות- שלא יעמוד בבחינה  כאמור 

ולא ניתן יהיה להתבסס על התואר האמור , בגין התואר מושא אישור השקילות

ככל שאישור השקילות מהווה תנאי לצורכי , תפקידאו קידום ב/לצורכי מכרז ו

  . או קידום בתפקיד/מכרז ו
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או מונה לתפקיד על בסיס תואר /מובהר בזאת כי מבקש שקילות שזכה במכרז ו

, יעמוד מינויו בתוקפו, ונכשל בבחינה, אקדמי זר שזכה לאישור שקילות כאמור

שזכה לאישור השקילות ר על יסוד התוא, ואולם לא יוכל אותו מבקש השקילות

או להתקדם לתפקידים נוספים הדורשים /לזכות במכרזים אחרים ו, הזמני

  .תואר אקדמי ואישור שקילות בגינו

  

יודגש כי מבקש שקילות אשר התאפשר לו על יסוד התואר שזכה לאישור , כמו כן  

לא יהיה זכאי להמשיך להתמודד בהליכי , להתמודד במכרז, השקילות הזמני

אם טרם סיום , או לא יהיה רשאי להיכנס למשרה מקום בו זכה במכרז/רז והמכ

פקע האישור הזמני , הליכי המכרז או טרם כניסתו למשרה מושא המכרז

  .שברשותו כאמור לעיל

  

יהפוך , וקיבל אישור שקילות זמני כאמור לעיל, מי שחלות עליו הוראות אלה

לא התקיימה בחינה אליה , רתוך שנה מיום הנפקת האישואם , האישור לקבוע

  .על ידי הגף, הוזמן

  

  :המסמכים הנדרשים  .4

  :על מבקש השקילות לצרף לבקשתו את המסמכים הבאים

  
  ". כללי רכלבסקי"המסמכים המפורטים ב  4.1

  

  :מסמכים ממוסד האם המעידים על  4.2

  ; אופן ביצוע הלימודים בכל קורס וקורס) א

  ; ל קורס וקורסמועד תחילת לימודים וסיומם בכ) ב

  ; )עבודה או מבחן(דרך מתן הציון בכל קורס וקורס ) ג

  ; היקף המטלות שנדרש בכל קורס וקורס) ד

  ; ואופן זיהוי הסטודנט, המקום והמועד בו נערכו הבחינות) ה

  

תצהיר מאומת על ידי עורך דין אודות נכונות הפרטים שמסר לגף במסגרת   4.3

 את מלוא העובדות הצריכות לעניין וכי לא וכי מסר, בקשתו לאישור שקילות

  .הושמטו עובדות אחרות הרלוונטיות לבקשתו
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, הגף להערכת תארים רשאי לדרוש ממגיש הבקשה להכרה בתואר הזר שברשותו  4.4

וזאת , לרבות הגשת מסמכים נוספים, להשלים פרטים נוספים הנוגעים ללימודים

רשאי הגף לדרוש , כמו כן. תוארבהתאם לצורך וכחלק מהליך השקילה של ה

  .מידע נוסף מכל מקור אחר בהתאם לכל דין

  

  :יישום הכללים  .5

  

  :ליישום הכללים  יינקטו הצעדים הבאים

  

מדעי , מהתחומים מדעי החברה, חברים) שלושה (3 תוקם ועדת מומחים אשר תמנה   5.1

ים ומומחים החברים יהיו נציגי מוסדות אקדמיים ישראל. הרוח ומדעים מדויקים

ולפחות נציג אחד של האוניברסיטה , בתחום הלמידה מרחוק כהגדרתה בכללים אלה

  . הפתוחה

  
 ליישום קבועהתפעל הועדה כוועדה , ובהתאם לצורך, בשנים הראשונות להפעלת הכללים

האם  והשאלה, ההכרה בו, לבירור זהות המוסדהכללים שהוצגו לעיל ככל שהם נוגעים 

, ) לעיל3כמפורט בסעיף (,  ומסוגל ללמד בשיטת הלמידה מרחוקהמוסד הנדון ערוך

בחינת , חומרי הלימוד המועמדים לרשות התלמיד, לרבות בדיקת תוכנית הלימודים

הכול תוך שימת דגש על , ובחינת סגל ההוראה וסגל המעריך, שיטות  הערכת הסטודנט

 .  התאמתם לשיטת הלמידה מרחוק
  

, בדיקה תקופתית של המוסדות שנבדקו על ידה, מומחיםתערוך ועדת ה, בהתאם לצורך

  .בעבר

  

החלטות הועדה תובאנה באופן שוטף לידיעת הגף אשר ידאג להביאן לידיעת נציב שירות   

  .המדינה והממונה על השכר באוצר

  

יוקם צוות בין משרדי קבוע שיהווה ועדת היגוי לגף שילווה את עבודת הגף ויסייע לו   5.2

  . יים ובשאלות שיתעוררו במסגרת יישום כללים אלהבנושאים בעית

התרבות , משרד החינוך: הצוות יכלול את נציגי המשרדים ויחידות הסמך הבאים

 אגף –משרד האוצר , אגף התקציבים-משרד האוצר , נציבות שירות המדינה, והספורט

  .ומשרד המשפטים, השכר והסכמי עבודה
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    הוראות המעבר  .6

  

לתואר ראשון או שני " למידה מרחוק" מעבר בנוגע למי שהחל לימודיו בשיטת ההוראות  6.1

   1.8.00ממוסד אקדמי זר לפני יום 

  

לתואר ראשון " הלמידה מרחוק"הוראות המעבר החלות על מי  שהחל לימודיו בשיטת   

 פורסמו בחוזר המשנה לנציב שירות המדינה 1.8.00או שני  ממוסד אקדמי זר לפני יום 

חוזרים אלה מצורפים לכללים . 29.8.04 וחוזר הממונה על השכר מיום 22.8.04 מיום

  .אלה

  

לתואר ראשון או שני " למידה מרחוק"הוראות מעבר בנוגע למי שהחל לימודיו בשיטת ה   6.2

 ועד למועד כניסתם לתוקף של כללים חדשים 1.8.00ממוסד אקדמי זר לאחר יום 

  לצורכי דירוג ושכר" למידה מרחוק"ו בשיטת הלהערכת תארים אקדמיים זרים שנרכש

  

יחולו על בוגר תואר ראשון או שני ) 6.2(הוראות המעבר שיפורטו בסעיף זה   6.2.1

ואשר החל ללמוד ,  לכללים אלה2.1. כאמור בסעיף א, שנלמד בשיטת הלמידה מרחוק

עובר ו,  במוסד להשכלה גבוהה שאינו פועל בישראל והמוכר בארצו1.8.00לאחר יום 

  . למועד כניסתם לתוקף של כללים אלה

  

המהווים חלק , "כללי רכלבסקי"  יחולו עליו 1.8.00מי שהחל לימודיו לאחר יום   6.2.2   

ואשר יחולו בהתאמות הנובעות מקיום הלימודים , בלתי נפרד מהוראת מעבר אלה

ד אשר שונה מתואר אקדמי שנלמ, בשיטת הלמידה מרחוק ואופיו של התואר הנלמד

  .בשיטה הפרונטאלית

  

ייערך כשקול " למידה מרחוק"על מנת שתואר זר שנלמד בשיטת ה, בהתאם לאמור

בהתאמות הנדרשות , עליו לעמוד בכללים האמורים, לתואר ישראלי לצורכי דירוג ושכר

  : מאופיו של התואר הנדון ובשים לב לעקרונות הבאים

  

קדמי המוכר על ידי הרשויות נלמד במוסד א) ראשון או שני(התואר שהוענק   .א

  .    המוסמכות לכך בארצו

ליווי או , ללא כל הדרכה, ל בלבד"ל או מחו"על המוסד לקיים את הלימודים בחו  .ב

לרבות , בישראלוללא כל פעילות לימודית מכל סוג שהוא ובכל דרך שהיא , סיוע בישראל

 . ב לבין תלמיד"מסייע וכיו/מנחה/מפגש בין מרצה
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לרבות לעניין לימודים קודמים שיילקחו , יחולו כללי רכלבסקי, להתאמות אלהבכפוף 

מספר , מספר שנות הלימוד, בחשבון במסגרת הערכת התואר האקדמי לצורכי דירוג ושכר

משך הלימודים , היקף הלימודים, הסימסטרים האקדמיים המלאים הנדרשים בכל תואר

  . הנדרש על ידי המוסד וכולי

  

את המסמכים , בנוסף לתעודה, שי בקשות לאישורי שקילות יצרפו לבקשתםמגי  6.2.3     

  :      הבאים

שיטת , ובה יפורטו שיטת הלימוד בכל קורס, הצהרה המאומתת על ידי עורך דין  .א

  המקום בו , מספר בחינות או עבודות שנעשו, הערכת הסטודנט ומתן הציון לקורס

אופן זיהוי הסטודנט בעת עריכת , נותהתקיימו הלימודים והמקום בו נערכו הבחי

 . הבחינות
הכולל את הפרטים , או כל מסמך רשמי אחר מהמוסד/גיליון ציונים מפורט ו  .ב

; רשימת הקורסים שנלמדו ושמותיהם; מועד תחילת הלימודים ומועד סיומם: הבאים

מרכיבי הציון ודרך מתן ; פירוט שיטת הלימוד וחומרים המעידים על שיטה זו בכל קורס

פירוט קורסים ולימודים קודמים ; ל קורסמספר נקודות הזכות שניתנו בגין כ; ההערכה

המקום בו נתקיימו הלימודים ; ל ושניתנו בגינם נקודות זכות"שהוכרו על ידי המוסד בחו

 .  ושיטת הלימוד בכל קורס
  . תנאי הקבלה על פיהם התקבל המבקש למוסד  .ג

  

הגף להערכת תארים רשאי לדרוש ממגיש הבקשה להכרה בתואר הזר   6.2.4

לרבות הגשת מסמכים , השלים פרטים נוספים הנוגעים ללימודיםל, שברשותו

רשאי הגף , כמו כן. וזאת בהתאם לצורך וכחלק מהליך השקילה של התואר, נוספים

  .לדרוש מידע נוסף מכל מקור אחר בהתאם לכל דין

  

  : לכללי רכלבסקי קובע. 3.סעיף א  6.2.5

  

 יקבע מטרה זו על ידי הרשויות אם, או גוף אחר, מובהר בזאת כי הרשויות המוסמכות"

מעבר , או תנאים נוספים/או דרישות ו/רשאיות לדרוש עמידה במבחנים ו, המוסמכות

צורך הערכת תואר אקדמי זר והשוואתו לתארים אקדמיים , לאמור במסמך זה להלן

  ".  הכל לפי נסיבות העניין ושיקול הדעת המקצועי, הנהוגים בישראל לצורכי דירוג ושכר
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מבקש שקילות שבקשתו נשקלה ותוארו נמצא זכאי לאישור שקילות בהתאם להוראות 

או מערך הבחינות , אולם במועד האמור טרם הוקם והופעל מערך הבחינות, מעבר אלה

אישור יזכה מבקש השקילות ל, הקיים אינו כולל בחינה מתאימה למקצוע הרלוונטי

אר תאפשר לאותו מבקש שקילות לקבל הכרה זמנית זו בתו. תוארשקילות זמני של ה

או עמידה /את כל הטבות השכר בגין התואר וכן לעמוד בתנאי הסף לקידום בתפקיד ו

ככל שתנאי  סף כאמור דורש תואר אקדמי זר בעל אישור שקילות לתואר , במכרז

  .  ישראלי מוכר

  

 ככל שמבקש. אישור השקילות הזמני יעמוד בתוקפו עד למעבר בבחינה בהצלחה

ככל שלא .  יהפוך אישור שקילות התואר לקבוע–השקילות יעמוד בבחינה בהצלחה 

  יופסק תשלום הטבות שכר בגין התואר ,  יפקע אישור השקילות-יעמוד בבחינה  כאמור 

  

או /ולא ניתן יהיה להתבסס על התואר האמור לצורכי מכרז ו, מושא אישור השקילות

  . או קידום בתפקיד/ווה תנאי לצורכי מכרז וככל שאישור השקילות מה, קידום התפקיד

  

או מונה לתפקיד על בסיס תואר אקדמי /מובהר בזאת כי מבקש שקילות שזכה במכרז ו

ואולם לא יוכל , יעמוד מינויו בתוקפו, ונכשל בבחינה, זר שזכה לאישור שקילות כאמור

ות במכרזים לזכ,  שזכה לאישור השקילות הזמניעל יסוד התואר, אותו מבקש השקילות

  .או להתקדם לתפקידים נוספים הדורשים תואר אקדמי ואישור שקילות בגינו/אחרים ו

  

יודגש כי מבקש שקילות אשר התאפשר לו על יסוד התואר שזכה לאישור , כמו כן

או /לא יהיה זכאי להמשיך להתמודד בהליכי המכרז ו, להתמודד במכרז, השקילות הזמני

אם טרם סיום הליכי המכרז או ,  מקום בו זכה במכרזלא יהיה רשאי להיכנס למשרה

  .פקע האישור הזמני שברשותו כאמור לעיל, טרם כניסתו למשרה מושא המכרז

  

יהפוך , וקיבל אישור שקילות זמני כאמור לעיל, מי שחלות עליו הוראות מעבר אלה

, מןלא התקיימה בחינה אליה הוז, תוך שנה מיום הנפקת האישוראם , האישור לקבוע

  .על ידי הגף
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 הכללים לשקילת תואר שלישי ממוסד אקדמי זר. ב

  

  :תחולת הכללים  .7

הכללים יחולו על תואר אקדמי שלישי ממוסד אקדמי זר שאינו מוסד מוכר ישראלי על פי 

  . 10/5/2005ואשר החל לימודיו לאחר , 1958 –ח "התשי, חוק המועצה להשכלה גבוהה

  

  : התנאים לשקילת התואר  .8

אלא אם כן עמד בכל , תואר אקדמי שלישי זר לא יוערך כשקול לתואר אקדמי ישראלי

  :הכללים הבאים

  

מוכר על ידי הרשויות המוסמכות ") המוסד: "להלן(המוסד בו נלמד התואר    8.1

והוא רשאי להעניק תואר שלישי המקביל לתואר שלישי במוסדות , בארצו

  .להשכלה גבוהה בישראל

  

קילות הגיש עבודת דוקטורט או עבודה מקבילה כנדרש במוסד האם מבקש הש  8.2

  ").עבודת הדוקטורט: "להלן(וכנהוג במוסדות להשכלה גבוהה בישראל 

  

אלא אם במוסד שהעניק את , מבקש השקילות הינו בעל תואר ראשון ושני   8.3

, )לבעלי תואר ראשון בלבד(התואר השלישי קיים מסלול ישיר לתואר שלישי 

ומסלול זה אושר למבקש השקילות ,  בלעדי לתלמידים ישראליםשאינול מסלו

  .בטרם החל לימודיו לקראת התואר השלישי, על ידי המוסד

  

לרבות עמידה בתנאי , המבקש עמד בכל דרישות המוסד לזכאות לתואר שלישי   8.4

במידה וקיימת (לימודים פרונטאליים , בחינות כניסה, הקבלה לתואר שלישי

היקף מינימאלי של עבודת , מינימום של נקודות זכות, )אמורדרישה כ

  .ב"וכיוצ, הדוקטורט

  

עבודת הדוקטורט נבחנה מטעם המוסד מעניק התואר על ידי שני בוחנים שהם    8.5

מתחום עבודת הדוקטורט , 8.1חברי סגל אקדמי במוסד שעומד בתנאי סעיף 

   .כאשר לפחות אחד מהם הוא בוחן חיצוני, נושא הבקשה

 מי שאינו נמנה על הסגל האקדמי של המוסד -" בוחן חיצוני", לעניין סעיף זה

  .שהעניק את התואר נושא הבקשה
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מנחה עבודת הדוקטורט ובוחני העבודה היו בדרגה אקדמית או בתואר אקדמי    8.6

של מרצה בכיר או בעל דרגה מקבילה כמקובל במוסדות להשכלה גבוהה 

  .בישראל

  

ימודים ושפת העבודה נערכו בשפת ההוראה הנהוגה במוסד או בשפה שפת הל   8.7

  .מראשאחרת שהמוסד אישר 

  

ובכל , תקופת הלימודים לקראת התואר השלישי נמשכה שלוש שנים לפחות   8.8

מקרה לא תפחת מתקופת המינימום שדורש המוסד מכלל תלמידיו לתואר 

  . כתנאי להענקת תואר זה, שלישי

  

לא , קילות יוכיח כי במהלך תקופת לימודיו לא עבד כללבמקרה בו מבקש הש

אך בכל מקרה לא תהיה פחות מתקופת , תפחת תקופת הלימודים משנתיים ימים

כתנאי להענקת תואר , המינימום שדורש המוסד מכלל תלמידיו לתואר שלישי

  .זה

   

במקרה בו מבקש השקילות עבד במהלך תקופת לימודיו וסיים את לימודיו 

, והמוסד בו למד מתיר לכלל תלמידיו לתואר שלישי, משלוש שניםבפחות 

  המצוינת ,   תועבר לבחינת ועדת המומחים,תקופת לימודים קצרה משלוש שנים

  

שאלת סבירות פרק הזמן בו נכתבה עבודת הדוקטורט נושא ,  10להלן בסעיף 

ם ובלבד שמבקש השקילות עמד ביתר התנאים הקבועים בסעיפי, הבקשה הנדונה

  .  לעיל8.7 – 8.1

  

ועמדה , 10בהתאם לסעיף , עבודת הדוקטורט נבדקה על ידי ועדת המומחים  8.9

  .בתנאים המפורטים בסעיף האמור

  

  :המסמכים הנדרשים  .9

  :על מבקש השקילות לצרף לבקשתו את המסמכים הבאים
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  .עבודת הדוקטורט  9.1

 יש לצרף לה –ית או ערבית אנגל, מקום בו עבודת הדוקטורט לא נערכה בעברית

וכן תצהיר מאומת על ידי עורך דין לפיו , תרגום לאחת מהשפות האמורות

דרישת . מכל סוג שהוא, התרגום נאמן למקור ואינו כולל תוספות לעבודה

. התרגום לא תחול מקום בו ועדת המומחים בקיאה בשפה בה נערכה העבודה

    

  . קורי או העתק מאושר על ידי נוטריון מסמך מ-הדיפלומה של התואר השלישי    9.2

  

או , מסמכים רשמיים המעידים על תואר ראשון ושני של מבקש השקילות  9.3

לחילופין תואר ראשון ואישור רשמי מהמוסד כי למבקש הבקשה אושר מסלול 

וכי מסלול כאמור , בטרם החל את לימודיו לתואר השלישי, ישיר לתואר שלישי

  .8.3כנדרש בסעיף , ידים ישראליםנהוג במוסד לא רק לתלמ

  

מסמכים רשמיים של המוסד לעניין עמידתו של מבקש השקילות בדרישות   9.4

ותקופת הלימודים של , 8.4כנדרש בסעיף , המוסד להענקת התואר השלישי

  .המבקש

  

  . מסמך מטעם המוסד בנוגע לשפת ההוראה הנהוגה במוסד 9.5

  
ה שונה משפת ההוראה הנהוגה או העבודה נערכו בשפ/מקום בו הלימודים ו

, מראש, על מבקש השקילות להציג אישור מהמוסד לפיו אושרה למבקש, במוסד

  . או להגיש עבודתו בשפה שונה משפת ההוראה האמורה/ללמוד ו

  

מסמך מטעם המוסד המעיד על דרגתו האקדמית או תוארו האקדמי של מנחה    9.6

  . העבודהעבודת הדוקטורט של מבקש השקילות ושל בוחני

   

אישור מהמוסד המעיד כי העבודה נבדקה על ידי שני בוחנים שלפחות אחד מהם   9.7

  .8.5כנדרש בהתאם לסעיף , הוא בוחן חיצוני
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כנדרש לפי , במקרה בו סיים מבקש השקילות את לימודיו בפחות משלוש שנים   9.8

יו להגיש אישורים על, ולטענתו הוא לא עבד במהלך תקופת הלימודים, 8.8סעיף 

; )ככל שהדבר רלוונטי(אישור מהמעסיק : כגון, לכך שלא עבד בתקופת הלימודים

  .ב"וכיוצ, אישור מהמוסד לביטוח לאומי; טפסי מס הכנסה

  

, על המבקש לפרט את טיב הקשר הלימודי עם המנחה לעבודת הדוקטורט   9.9

או פגישות /ות והפירוט יתייחס למהות התכתוב. במסגרת תהליך הכנת העבודה

  .לרבות תדירותן, העבודה שהתקיימו בין המבקש למנחהו

  

תצהיר מאומת על ידי עורך דין אודות נכונות הפרטים שמסר לגף במסגרת   9.10

וכי מסר את מלוא העובדות הצריכות לעניין וכי לא , בקשתו לאישור שקילות

  .הושמטו עובדות אחרות הרלוונטיות לבקשתו

  

,  תארים רשאי לדרוש ממגיש הבקשה להכרה בתואר הזר שברשותוהגף להערכת  9.11

וזאת , לרבות הגשת מסמכים נוספים, להשלים פרטים נוספים הנוגעים ללימודים

רשאי הגף לדרוש , כמו כן. בהתאם לצורך וכחלק מהליך השקילה של התואר

  .מידע נוסף מכל מקור אחר בהתאם לכל דין

  

  :ועדת מומחים  .10

ל כי התקיימו התנאים "ף להערכת תארים ודיפלומות מחולאחר שמצא הג

תועבר עבודת הדוקטורט לבחינת ועדת , 8.7 – 8.1המפורטים לעיל בסעיפים 

  .מומחים כמפורט להלן

  

או , תמנה שני מומחים מהתחום בו נכתבה עבודת הדוקטורט ועדת המומחים  10.1

טפת מכהנים ואשר במסגרת עבודתם האקדמית השו, תחום קרוב ככל האפשר

  .כבודקי עבודות דוקטורט במוסדות ישראליים מוכרים להשכלה גבוהה

  

כי עבודת הדוקטורט נעשתה על ידי מגיש הבקשה . אעל ועדת המומחים לבדוק  10.2

עבודת הדוקטורט . ב. בעצמו והוא התמצא בה ובתוכנה במידה שמעידה על כך

, ר שלישיעומדת בסטנדרטים הנדרשים במוסדות מוכרים המעניקים תוא

 .  ושקולה לעבודת דוקטורט מהתחום הרלוונטי במוסדות ישראליים מוכרים
  

  

  



ישראל מדינת  
 משרד החינוך התרבות והספורט

ו"לקשרים בינלאומיים ואונסק' אגף א  

********************************************************************* 
ירושלים , 2דבורה הנביאה ' רח  

  02-5603876:  פקס13:00 - 8:30בין השעות ' ה', ג',  בימים א02-5602853: לבירורים' טל
  
 

 

  

  

  

  . ועדת המומחים תבדוק את העבודה ותערוך ראיון אישי למבקש השקילות   10.3

  

להיקף עבודת , בין היתר, תתייחס הועדה, במסגרת הפעלת שיקול דעתה   10.4

חדשנות ,  זמן הכתיבה והמחקרמשך, המתודולוגיה והמחקר שנעשה, הדוקטורט

    . והיקף הביבליוגרפיה, רמת הכתיבה בעבודה, העבודה

  

להשלים , הועדה רשאית לדרוש ממגיש הבקשה להכרה בתואר הזר שברשותו   10.5

לצורך , לרבות הגשת מסמכים נוספים, פרטים נוספים הנוגעים ללימודים

קור אחר בהתאם לכל רשאי הועדה לדרוש מידע נוסף מכל מ, כמו כן. עבודתה

  .דין

  

  :הוראות מעבר .11

  

יחולו עליו ההוראות מי שהחל לימודיו לפני כניסתם לתוקף של כללים אלה   11.1

  :הבאות

  . יחולו ללא שינוי– 10- ו8.9, 8.6, 8.4, 8.2, 8.1הוראות סעיפים   )א

  - יחולו בשינויים הבאים 8.8 - ו 8.7, 8.5, 8.3סעיפים  הוראות  ) ב    

 של אישור המסלול הישיר העיתוי דרישת למעט יחול 8.3סעיף ) 1

אם במוסד שהעניק את התואר , דהיינו. לתואר שלישי למבקש השקילות

, )לבעלי תואר ראשון בלבד(השלישי קיים מסלול ישיר לתואר שלישי 

, ומסלול זה אושר למבקש השקילות,  בלעדי לתלמידים ישראליםשאינו

בטרם החל לימודיו לקראת התואר אין הכרח כי אישור כאמור ניתן 

  .השלישי

עבודת הדוקטורט נבחנה מטעם המוסד :  ישונה כלהלן8.5סעיף ) 2

לפחות על ידי בוחן אחד שהוא חבר סגל אקדמי במוסד , מעניק התואר

  .מתחום עבודת הדוקטורט נושא הבקשה, 8.1שעומד בתנאי סעיף 

  .שמרא של אישור העיתוי דרישת למעט יחול 8.7סעיף ) 3

תקופת הלימודים לקראת התואר השלישי :   ישונה כלהלן8.8סעיף ) 4

לא פחתה מתקופת המינימום שדורש המוסד מכלל תלמידיו לתואר 

  . כתנאי להענקת תואר זה, שלישי
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, במקרה בו מבקש השקילות סיים את לימודיו בפחות משלוש שנים

קופת לימודים ת, והמוסד בו למד מתיר לכלל תלמידיו לתואר שלישי

  המצויינת לעיל ,  תועבר לבחינת ועדת המומחים,קצרה משלוש שנים

שאלת סבירות פרק הזמן בו נכתבה עבודת הדוקטורט נושא , 10בסעיף 

  .הבקשה הנדונה

  
  

  : המסמכים הנדרשים  11.2

  

שהחל לימודיו לפני כניסתם לתוקף של , לעניין המסמכים שעל מבקש השקילות

 לשינויים בהתאמה,  לעיל9 יחולו הוראות סעיף ,בקשתולצרף ל, כללים אלה

 יחול בהתאמה 9.7סעיף ;  לא יחול9.8כך שסעיף , 11המפורטים לעיל בסעיף 

 דרישת למעט יחולו 9.5 - ו9.3וסעיפים ; )2) (ב (11.1לשינוי המפורט בסעיף 

  . 11כאמור לעיל בסעיף , העיתוי בו ניתנו האישורים הנדונים
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   ' חוזר מס

  
  
  לים למינהל ומשאבי אנוש במשרדי הממשלה ויחידות הסמך"סמנכ  :אל

  מנהלי משאבי אנוש במשרדי הממשלה ויחידות הסמך
  
  

לתואר ראשון או שני " הלמידה מרחוק"הוראות מעבר בנוגע למי שהחל לימודיו בשיטת  :הנדון

  00/81/דמי זר לפני יום ממוסד אק

  

למידה "על יסוד המלצותיה של הועדה הבין משרדית לבחינת מעמדם של תארים שנרכשו בשיטת ה

, ר המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך"כץ יו' בראשותו של פרופ, לצורכי דירוג ושכר" מרחוק

נקבעו הוראות , רולקראת קביעתם של כללים להערכת תארים שנלמדו בשיטה זו לצורכי דירוג ושכ

  .מעבר שיפורטו מיד

  

שיטת לימוד ") D.L.-" DISTANCE LEARNING" ( שיטת הלמידה מרחוק "–לעניין הוראות מעבר אלה 

המבוססת ברובה המכריע על העברת תכני לימוד בדרך עקיפה שאינה מאפשרת אינטראקציה בו 

  .  מנחה לתלמיד/זמנית או מפגש ישיר ובלתי אמצעי בין מרצה

  

שאינו (במוסד להשכלה גבוהה זר , 1/8/00לפני יום , הוראות שיוצגו להלן יחולו על מי שהחל ללמודה

לקראת לתואר ראשון או תואר שני והלימודים התקיימו בשיטת , והמוכר בארצו, )פועל בישראל

  .הלמידה מרחוק

   

, 12/11/97 מיום  יחולו עליו הכללים להערכת תארים זרים1/8/00מי שהחל לימודיו כאמור לפני 

בהתאמות הנובעות מקיום הלימודים בשיטת , אשר פרסם האגף להערכת תארים במשרד החינוך

  .אשר שונה מתואר אקדמי הנלמד בשיטה הפרונטלית, הלמידה מרחוק ואופיו של התואר הנלמד

  

  ".א"ב ומסומנים " מצ12/11/97הכללים מיום 

   



 
   משנה לנציב שירות המדינה

   3 מתוך 2עמוד 
  

יוערך כשקול לתואר אקדמי " למידה מרחוק"ת העל מנת שתואר זר שנלמד בשיט, בהתאם לאמור

בשים לב , בהתאמות הנדרשות מאופיו של התואר הנדון, עליו לעמוד בכללים האמורים, ישראלי

  : להבנות ולעקרונות הבאים

  

להילמד במוסד אקדמי המוכר על ידי הרשויות ) תואר ראשון או תואר שני(על התואר שהוענק  .1

  .המוסמכות לכך בארצו

 

, ליווי או סיוע בישראל, ללא כל הדרכה, ל בלבד"ל או מחו"וסד לקיים את הלימודים בחועל המ .2

לרבות מפגש בין , בישראל, וללא כל פעילות לימודית מכל סוג שהוא ובכל דרך שהיא

  . ב לבין תלמיד"מסייע וכיו/מנחה/מרצה

 
רבות לעניין ל, 12.11.97יחולו הכללים להערכת תארים זרים מיום , בכפוף להתאמות אלה

מספר , לימודים קודמים שיילקחו בחשבון במסגרת הערכת התואר האקדמי לצורכי דירוג ושכר

, היקף הלימודים, מספר הסמסטרים האקדמיים המלאים הנדרשים בכל תואר, שנות הלימוד

  .'משך הלימודים הנדרש על ידי המוסד וכו

 
  :איםאל הבקשה לקבלת שקילות התואר יש לצרף את המסמכים הב

 

ל המעידה כי התואר מושא הבקשה למתן אישור שקילות הינו תואר "תעודה מאת המוסד בחו .1

  .  אקדמי מהמוסד האמור שנלמד בשיטת הלמידה מרחוק

 

, שיטה פרונטלית(ובה יפורטו שיטת הלימוד של כל קורס , הצהרה  המאומתת על ידי עורך דין .2

בחינה ( הסטודנט ומתן הציון לקורס שיטת הערכת; )אחר, מעבדה, הדרכה, קריאה עצמית

המקום בו התקיימו ; )אחר, בחינה בעל פה, מספר בחינות או עבודות, מסכמת או עבודה מסכמת

  .  הלימודים והמקום בו נערכו הבחינות ואופן זיהוי הסטודנט

 

  :הכולל את הפרטים הבאים, או כל מסמך רשמי אחר מהמוסד/גיליון ציונים מפורט ו .3

 

 ; הלימודים ומועד סיומםמועד תחילת  .א

 ;רשימת הקורסים שנלמדו ושמותיהם  .ב

 ;מספר נקודות הזכות שהוענקו לכל קורס  .ג



 
   משנה לנציב שירות המדינה

   3 מתוך 3עמוד 
  

 ;מרכיבי הציון ודרך מתן הערכת הישגי הסטודנט  .ד

אשר בגינם נתקבלו , פירוט קורסים ולימודים קודמים שהכיר בהם המוסד מעניק התואר  .ה

 ;נקודות זכות

 ;דתנאי הקבלה על פיהם התקבל המבקש למוס  .ו

 
כי המדובר בשלב זה בהוראות המעבר הנוגעות אך ורק למי שהחל לימודיו בשיטת , יודגש

לגבי כל העובדים שהחלו לימודים לאחר מועד זה יפורסמו . 1.8.00עד ליום " למידה מרחוק"ה

  . בהמשך הוראות מעבר נוספות וכן כללים להערכת תארים אלה בעתיד

  
  
  
  
  
  
   

  
  

  ,בברכה    
  
  

  יעקב ברגר    
 המשנה לנציב שירות המדינה    

  
  
  

  נציב שירות המדינה - מר שמואל הולנדר  :העתק
  משרד האוצר                ,  הממונה על השכר והסכמי עבודה–              מר יובל רכלבסקי 

  משרד אוצר ,  המשנה לממונה על השכר והסכמי עבודה–              מר יוסי כהן 
  פרקליטות המדינה ,  מנהלת המחלקה לסכסוכי עבודה–רית אלשטיין ד נו"             עו 

  משרד החינוך ,  מנהלת המחלקה לקשרי חוץ–יפה גב '               גב
  פרקליטות המדינה,   המחלקה לתפקידים מיוחדים-ד דקלה פלומנבאום "              עו
  פרקליטות המדינה, ה המחלקה לסכסוכי עבוד-ד אביגיל בורוביץ "              עו
  מ"נש,  הלשכה המשפטית– יוסי גויליד "              עו

  חברי הוועדה הבין משרדית בנושא לימוד מרחוק              
       משרד החינוך התרבות והספורט    , ר המזכירות הפדגוגית"יו-יעקב כץ'               פרופ
  מ"נש, היועץ המשפטי-ד רון דול"              עו
  משרד המשפטים, ייעוץ וחקיקה-ד עדנה הראל"              עו
  משרד האוצר, אגף תקציבים-ד מיכל צוק"              עו
  משרד האוצר, המחלקה לשכר והסכמי עבודה-חמוטל בן דור'               גב








