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לכבוד
ראשי המוסדות להשכלה גבוהה
שלום רב,
הנדון :נוהל הסדרת חריגות מהחלטות המל"ג ("נוהל גילוי מרצון")

בשנתיים האחרונות פועלת המל"ג לחיזוק מערך הפיקוח והאכיפה על החלטותיה ונהליה .בשנה האחרונה
קיימה המל"ג תהליכי בירור מול  29מוסדות בגין חריגות מהחלטותיה ונהליה ,כאשר רבים מהם אף
קיבלו "אזהרה" ו/או סנקציה לאחר דיון בוועדת המשנה לפיקוח ואכיפה.
לאחר מחשבה רבה בנושא ודיונים במינהל מל"ג-ות"ת ובמוסדות המל"ג ,הוחלט לצאת במהלך רוחבי
במסגרתו יתאפשר למוסדות להשכלה גבוהה להסדיר חריגות מהחלטות המל"ג.

בישיבתה ביום  18.7.2017אישרה המל"ג את נוהל הסדרת חריגות מהחלטות המל"ג ("נוהל גילוי
מרצון") .במסגרת הנוהל נכללות כעשרים החלטות מל"ג והוראות חוק המל"ג ,והכוונה היא שהמוסדות
יערכו בדיקות פנימיות אצלם וידווחו על חריגות מהחלטות אלו.

כדי לאפשר לכם להיערך לנוהל זה בהתאם ,יוקצו כחמישה חודשים לעריכת הבירורים הפנימיים אצלכם
והגשת הדיווחים למל"ג ,כך שניתן יהיה להגיש את הדיווחים במסגרת הנוהל האמור עד ליום
.31.12.2017
בשבועות הקרובים ייערכו מפגשי הסברה במל"ג אליהם יוזמנו המזכירים האקדמיים וגורמים נוספים
כפי שתמצאו לנכון ,במסגרתם יובהרו עקרונות הנוהל ואופן הגשת הדיווחים ,ויינתן מענה לשאלות
בנושא .כמו כן ,צוות בקרה ,אכיפה ורישוי במל"ג יעמוד לרשותכם בטלפון ובמייל ,למתן הבהרות
ותשובות לשאלות שיתעוררו בנושא.
"נוהל הסדרת חריגות מהחלטות המל"ג" שאושר ,כאמור ,והנספחים מצורפים למכתב זה.
אני מקווה כי מהלך זה יסייע בבניית אמון בין המוסדות לבין המל"ג ויסייע למוסדות להסדיר את
פעילותם באופן שתעלה בקנה אחד עם החלטות המל"ג ונהליה.
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