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בסעיף קטן (ג), במקום "או קבלות מעוסק" יבוא "קבלות או פירוט חיובים שנתי"   (3)
ובסופו יבוא "וכן כי ההוראות בדבר פירוט חיובים שנתי לא יחולו על סוגי עוסקים 

שקבע".

תחילתו של חוק זה ביום י"ט בטבת התשע"ג (1 בינואר 2013), והוא יחול גם על עסקאות 2. תחילה ותחולה
שנעשו ערב תחילתו. 

נתניהו ן  מי  בני
ראש הממשלה

ן שלום שמחו
שר התעשייה המסחר והתעסוקה

פרס ן  שמעו
נשיא המדינה

ן בלי רי ראובן    
 יושב ראש הכנסת

חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס' 17), התשע"ב—2012*

בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח—1958  1, אחרי סעיף 30 יבוא:1.הוספת סעיף 31

שר החינוך, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת החינוך 31."אגרות 
התרבות והספורט של הכנסת, רשאי לקבוע בתקנות אגרות 
לקבוע  הוא  ורשאי  להלן,  כמפורט  בקשות  הגשת  בעד 
אגרות שונות בשים לב לסוגים שונים של מוסדות להשכלה 

גבוהה: 

בקשה להכרה לפי סעיף 9;  (1)

בקשה לתעודת היתר לפי סעיף 21א;  (2)

בקשה להסמכה לפי סעיף 23;  (3)

בקשה לרישיון לפי סעיף 25ג;  (4)

בקשה להכרה בתארים לפי סעיף 28א."  (5)

הו נתני ן  מי  בני
ראש הממשלה

סער ן  גדעו
שר החינוך

פרס ן  שמעו
נשיא המדינה

ן בלי רי ראובן    
 יושב ראש הכנסת

(21 במרס 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  התקבל בכנסת ביום כ"ז באדר התשע"ב   *
הממשלה — 657, מיום כ"ז בשבט התשע"ב (20 בפברואר 2012), עמ' 370.
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