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יבוא: תשי"ח11958, גבוהה' להשכלה המועצה לחוק 3 סעיף אחרי . סעיפים1 הוספת
3א3ו

תאגיד משפטית."המועצה ופעולה זכות חובה' לכל כשר תאגיד' תהא המועצה 3א.

גוף המועצה
מבוקר

מבקר לחוק (6)9 בסעיף כמשמעותו מבוקר' גוף תהא המועצה 3ב.
משולב].2 ננוסח תשי"ח1958 המדינה'

עובדים קבלת
עבודתם ותנאי

כשל ויהיו המועצה בידי ייעשו ומינוים המועצה עובדי קבלת 3ג.
של ושכרם העבודה תנאי בתקנות: שייקבעו בתיאומים המדינה' עובדי

המדינה. עובדי של לאלה זהים יהיו המועצה עובדי

העברת איסור
נכסים

נכס אחרת בדרך להעביר או למכור רשאית תהא לא המועצה 3ד.
עשר על העולה לתקופה להשאילו או להשכירו למשכנו' שבבעלותה'
לתקופה שאילה או שכירות והתרבות": החינוך שר באישור אלא שנים,
כאמור. אישור טעונות שנים, עשר על עולות הן לקודמות שבצירופה נוספת

שנקבעוהתקציב בדרכים יהיו לאישור לממשלה ומסירתו התקציב הכנת 3ה.
. בתקנות

מעולות דרכי
התאגיד

ועדה' באמצעות לפעול המועצה רשאית ו3ד 3ג 3א' סעיפים לענין . 3ו
". חבריה מבין שאינם אנשים בצירוף או חבריה מבין

בשירותם ימשיכו זה חוק של תחילתו ערב במועצה המועסקים המדינה עובדי (א) . 2

זה. חוק תחילת ערב שירותם מתנאי גרועים יהיו שלא שירות בתנאי המועצה כעובדי

כעובדי מעבודתם נובעות והן לשירותה שהועברו המועצה עובדי של זכויותיהם (ב)
המועצה. כשירות מעבודתם הנובעות כזכויות ייחשבו (א)' קטן בסעיף כאמור המדינה

לשירותה העוברים שהעובדים התשלומים בסכומי המועצה זיכוי לגבי ההסדרים (ג)

המדינה. ובין המועצה בין בהסכם הצורך, במידת ייקבעו' להם זכאים יהיו

עובדים העברת

חוק תחילת יום חל שבה הכספים לשנת התקציב בחוק למועצה שהוקצבו הסכומים כל . 3
המועצה. לרשות יעמדו יום, לאותו עד הוצאו ולא זה'

שהוקצבו כסמים
בתקציב

. פרסומו ביום ותחילתו קבלתו' מיום יום שלושים תוך ברשומות יפורסם זה חוק . החוק4 פרסום
ותחילה

קציר אפרים
המדינה נשיא

רבין יצחק
הממשלה ראש

ידלין אהרון
והתרבות החינוך שר
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