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 47( 266מס'  ) עשרה-ישיבת המועצה להשכלה גבוהה השלוש החלטות

 (21.201.19)  א"פתש  בשבט  ו'ביום ובאמצעות "זום" שהתקיימה בירושלים 
 

: אישור למכללה האקדמית לחינוך ולספורט אוהלו בקצרין להארכת כהונתו של ד"ר החלטה 1538/13
 איתן סימון כמ"מ נשיא המכללה

( דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת 19.1.2021בישיבתה ביום ו' בשבט תשפ"א )
בנושא בקשת מכללת אוהלו בקצרין לאשר את  24.11.2020המשנה לפיקוח ואכיפה מיום 

המשך כהונתו של ד"ר איתן סימון כמ"מ נשיא המכללה. לאור הנסיבות המיוחדות שנוצרו עקב 
מכללת תל חי מחליטה המל"ג לקבל את המלצתה של הוועדה אישור האיחוד של המכללה עם 

 לפיקוח ואכיפה שלהלן:
המל"ג רואה חשיבות בעמידת המוסדות האקדמיים בכלל החלטותיה לרבות ובפרט  .1

החלטתה בנושא הניהול האקדמי של מוסדות להשכלה גבוהה, שנועדה להבטיח רמה 
 אקדמית נאותה.

לאור הנסיבות המיוחדות שנוצרו, בהן אושר ע"י המל"ג מתווה האיחוד בין מכללת  .2
אוהלו למכללת תל חי והמוסד נמצא בתקופת מעבר, לצורך השלמת האיחוד תתאפשר 
המשך כהונתו של ד"ר סימון כמ"מ נשיא מכללת אוהלו עד לתום תקופת המעבר ולכל 

 .1.10.2021היותר עד ליום 
 

 

בנושא  13.5.2014חריגת האוניברסיטה העברית בירושלים מהחלטת המל"ג מיום : החלטה 1539/13
עדכון נוהל להוספת מסלול התמחות, מגמה, חטיבה, אשכול או מוקד בתוכנית לימודים 

 אקדמית קיימת
( דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת 19.1.2021בישיבתה ביום ו' בשבט תשפ"א )

בנוגע לחריגת האוניברסיטה העברית מהחלטת  24.11.2020המשנה לפיקוח ואכיפה מיום 
בנושא נוהל להוספת מסלול התמחות, מגמה, חטיבה, אשכול או מוקד  13.5.2014המל"ג מיום 

 . המל"ג מחליטה לקבל את המלצת הוועדה שלהלן:בתוכנית לימודים אקדמית קיימת
בנושא  13.5.2014מיום  לראות בחומרה את אי עמידת האוניברסיטה בהחלטת המל"ג .1

נוהל הוספת מסלול התמחות, מגמה, חטיבה, אשכול או מוקד בתוכנית לימודים 
 אקדמית קיימת, זאת במסגרת התוכניות לתואר שני עליהן דיווחה.

בהמשך להתחייבותה, על האוניברסיטה להתאים את כל התוכניות להחלטת מל"ג  .2
"ב, ולעדכן בכך את המל"ג לפני תחילת בנושא לא יאוחר מתחילת שנת הלימודים תשפ

 שנה"ל תשפ"ב. 
האוניברסיטה לא תוכל לפתוח מחזור לימודים חדש החל משנה"ל תשפ"ב, בתוכניות  .3

 לימודים שלא תותאמנה להחלטת המל"ג.
נוכח העובדה כי החריגה התקיימה באופן נרחב מאוד במסגרת התוכניות לתואר שני  .4

הקרובה, ככל שיימצא כי האוניברסיטה תפר שוב באוניברסיטה, במהלך השנה 
החלטות המל"ג בכל הנוגע לתארים שניים, יוקפא האישור שניתן לה לאוטונומיה 

 לפתיחת תוכניות לימודים לתואר שני.


