הודעה לעיתונות
 13בינואר2013 ,

ממשלת ישראל אישרה פה אחד את המלצת שר החינוך ויו"ר המל"ג
להעניק למרכז האקדמי 'שלם' היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה

ממשלת ישראל אישרה בישיבתה היום )יום א' (13.1.13 ,פה אחד את המלצת שר
החינוך ויו"ר המל"ג גדעון סער להעניק למרכז האקדמי שלם היתר לפתוח מוסד
להשכלה גבוהה.
אישור הממשלה ניתן בהמשך להחלטת מליאת המועצה להשכלה גבוהה מיום
 ,1.1.2013אשר החליטה להעניק היתר למרכז האקדמי שלם לפתוח מוסד להשכלה
גבוהה ולקיים בו תכנית לימודים לתואר ראשון ) (B.Aב"לימודים הומניסטיים
ובפילוסופיה ובהגות יהודית" ,ותכנית לימודים לתואר ראשון ) (B.Aב"לימודים
הומניסטיים ובלימודי מזרח תיכון ואסלאם".
יצוין כי המוסד לא יתוקצב מקופת המדינה אך תכניות הלימודים בו יאושרו
ויפוקחו על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
שר החינוך ויו"ר המל"ג גדעון סער ברך על המהלך ומסר כי מתן ההיתר למוסד הוא
נדבך נוסף במהלך לחיזוק תחום מדעי הרוח והרחבת מגוון תחומי הדעת במערכת
ההשכלה הגבוהה בישראל.
רצ"ב נוסח החלטת מליאת מל"ג אשר אושרה היום על ידי הממשלה:
"המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום  1.1.2013בהמלצות הוועדות הבודקות ובהמלצת ות"ת
בנושא שבנדון מיום  12.12.2012והיא מאמצת את המלצת ועדת המשנה מיום  1.1.2013ומחליטה כלהלן:
 .1להעניק למרכז האקדמי שלם היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה ואישור לקיים בו תכנית
לימודים ב"לימודים הומניסטיים ובפילוסופיה ובהגות יהודית" לקראת תואר ראשון ),(B.A.
ותכנית לימודים ב"לימודים הומניסטיים ובלימודי מזרח תיכון ואסלאם" לקראת תואר ראשון
).(B.A.
 .2לחייב את המרכז האקדמי שלם להחתים כל תלמיד)ה( על הצהרה ,לפיה ידוע לתלמיד)ה( כי
המרכז האקדמי שלם עדיין איננו מוסד מוכר להשכלה גבוהה ואיננו מוסמך עדיין להעניק בשלב
זה תואר ראשון ב"לימודים הומניסטיים ובפילוסופיה ובהגות יהודית" ,או תואר ראשון
ב"לימודים הומניסטיים ובלימודי מזרח תיכון ואסלאם" )לפי העניין( ,וכי קיימת אפשרות
שבסופו של דבר לא יקבל המרכז האקדמי שלם הכרה ולא יוסמך להעניק תואר זה.
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על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתכניות לימודים אלה )בין אם תפוצתו
תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם( כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה
להשכלה גבוהה.
להקים ועדה מלווה לקראת שלב ההכרה וההסמכה שתבדוק את התפתחות המוסד ותכנית
הלימודים לתואר ראשון ב"לימודים הומניסטיים ובפילוסופיה ובהגות יהודית" ,תוך בדיקת
כלל הנושאים שהועלו בדו"ח זה.
להקים ועדה מלווה לקראת שלב ההכרה וההסמכה שתבדוק את התפתחות המוסד ותכנית
הלימודים לתואר ראשון ב"לימודים הומניסטיים ובלימודי מזרח תיכון ואסלאם" ,תוך בדיקת
כלל הנושאים שהועלו בדו"ח זה.
החלטה בדבר מתן היתר למרכז שלם לפתוח מוסד להשכלה גבוהה תהיה בכפוף לתנאים
הבאים:
א .המוסד ימציא אישור רשם התאגידים למסמכי האגד המתוקנים ,לרבות לרשימת חברי
המוסדות המנהלים המעודכנת ולשינוי שם המוסד ,בתוך  3חודשים.
ב .המוסד יערוך את דוחותיו הכספיים השנתיים בהתאם לכללי החשבונאות והדיווח הכספי
של ות"ת.
ג .המוסד יגיש לות"ת מידי שנה דוחות כספיים שנתיים מבוקרים וחתומים ,וידווח לות"ת על
כל שינוי מהותי בפעילותו אשר עלול להשפיע על איתנותו הפיננסית.
ד .המוסד ידווח לחשבות ות"ת בכל רבעון על קבלת התרומות בפועל החל מקבלתן ולא יאוחר
מתחילת שנת הלימודים הראשונה.
המוסד ישלים את התשתיות המיועדות לתכניות בקמפוס מרכז שלם "בניין המליץ" בקרית
מוריה בירושלים ,לרבות בכיתות הלימוד ומעבדות המחשבים וכן רכישת אוספי הספרייה
)ספרים ,כתבי עת ,מאגרים אלקטרוניים( בתחומים הרלוונטיים לתכניות הלימודים ,והכל בתוך
שלושה חודשים מיום החלטת המל"ג על מתן היתר .השלמת התשתיות הנדרשות תיבדק ע"י
יו"ר הוועדה המקצועית שבחנה את בקשת המוסד לקבלת היתר ,פרופ' יהודה גלמן ,והינה תנאי
לפתיחת שנת הלימודים.
המל"ג רושמת לפניה את ההסכם בין המרכז האקדמי שלם לבין עמותת "המכון ללימודים
מתקדמים במרכז שלם" ,לפיו ניתנה למכון זכות שימוש למשך שנתיים בביטוי "מרכז שלם"
כחלק משמו ,והנושא ייבדק שוב לקראת שלב ההכרה".

