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בחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 2 -1 תיקון סעיף 2

אחרי ההגדרה "חברה עירונית" יבוא:  )1(

""מוסד להשכלה גבוהה" - אחד מאלה:

מוסד מוכר כמשמעותו בסעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה,   )1(
התשי"ח-1958  2 )להלן - חוק המועצה להשכלה גבוהה(; 

המועצה  לחוק  21א  סעיף  לפי  אישור  או  היתר  לו  שניתן  מוסד   )2(
להשכלה גבוהה;

28א לחוק המועצה  מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף   )3(
להשכלה גבוהה;";

בהגדרה "רשות ציבורית", אחרי פסקה )9א( יבוא:  )2(

")9ב(  מוסד להשכלה גבוהה שהמדינה משתתפת בתקציבו בהתאם להוראות 
סעיף 17א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;" 

בסעיף 9)ב( לחוק העיקרי, אחרי פסקה )10( יבוא:2 תיקון סעיף 9

לעניין רשות ציבורית כאמור בפסקה )9ב( להגדרה "רשות ציבורית" - מידע שיש   )11("
בגילויו פגיעה מהותית בחופש הפעולה בעניינים האקדמיים והמינהליים של מוסד 
להשכלה גבוהה כמשמעותם בסעיף 15 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, פגיעה בהליכי 
קידום ושיפוט אקדמיים או במחקרים שטרם פורסמו, או גילוי זהותם של תורמים 

שהביעו את דעתם שאינם מעוניינים בגילוי "

תחילתו של חוק זה שלושה חודשים מיום פרסומו 3 תחילה 
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התקבל בכנסת ביום י"א בחשוון התשע"ה )4 בנובמבר 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 560, מיום ט"ז בתמוז התשע"ד )14 ביולי 2014(, עמ' 126 
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