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25 סעיף תיקון העיקרי) החוק  להלן ) 1 התשכ"א1961 הדין, עורכי לשכת לחוק 25 בסעיף .1
"או יבוא בישראל" במוסד למשפטים פקולטה של "בוגר אחרי ,(1) בפסקה (1)

"שהוכרו". יבוא "שהוכר" ובמקום למשפטים", מכללה של בוגר

יבוא: (4) פסקה במקום (2)

האמור עלפי זה לעניין שהוכרה למשפטים במכללה לימודיו שסיים מי (4)"

.'י 25ב בסעיף

סעיפים הוספת
25ה עד 25א

יבוא: העיקרי לחוק 25 סעיף אחרי . 2

להכרה "הועדה
חוץ במכללה

למשפטים תקציבית

הועדה  (להלן חברים עשר אחד של ועדה ימנה המשפטים שר (א) 25א.
ובסעיפים זה (בסעיף למשפטים חוץתקציבית במכללה הכרה לשם להכרה)

(ב). קטן בסעיף כאמור ראש יושב לה וימנה למשפטים): מכללה  25ה עד 25ב

הועדה: חברי אלה (ב)

היושב יהיה מהם שאחד המשפטים, שר שימנה חברים שני (1)

הכללי המנהל לממשלה, המשפטי היועץ  מבין ייקבעו והם ראש,

לממשלה; המשפטי ליועץ המשנים המשפטים, משרד של

של הדיקנים שיגישו רשימה מתוך למשפטים פרופסורים שני (2)
למשפטים; הפקולטות

העליון; המשפט בית נשיא שימנה בדימוס שופט (3)

שימנה והתרבות החינוך משרד של הפדגוגית המזכירות חבר (4)
והתרבות: החינוך שר

של המרכזי הועד שיקבע הדין עורכי לשכת של חברים שני (5)
הלשכה;

בישראל: חשבון רואי לשכת שתקבע חשבון רואה (6)

ישראל; בנק נגיד שיקבע כלכלן (7)

בישראל. המקומי השלטון מרכז שיקבע חבר (8)

חדשים שלושה תוך לועדה, (ב) קטן בסעיף מהאסורים אחד נקבע לא (ג)
המשפטים שר יקבע המינוי, של תוקפו פקיעת מיום או זה סעיף של מתחילתו

גוף. אותו במקום (ב), קטן בסעיף כאמור החבר, את

שנים. חמש תהיה להכרה הועדה של כהונתה תקופת (ד)

את למלא קבע דרך ממנו שנבצר או הועדה חבר של מקומו נתפנה (ה)

ועדה. אותה של הכהונה לתקופת במקומו אחר חבר ימונה תפקידו,

נקבעו שלא במידה דיוניה, ונהלי עבודתה סדרי את תקבע הועדה (ו)
עלפיו. או זה בחוק
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במכללה הכרה
למשפטים

סעיף לעניין למשפטים במכללה להכיר רשאית להכרה הועדה (א) 25ב.

אלה: כל בה שנתקיימו ובלבד ,(4)25

שנים; משלוש קצר אינו הלימודים משך 0)

תלמידים; לקבלת מידה אמות נקבעו (2)

מוסד של למשפטים בפקולטה לנהוג דומה הלימודים היקף (3)
גבוהה להשכלה

קרן המדינה, תקציב של ממקורות שלא תקיים, המכללה (4)
לכך, הזקוקים לתלמידים לסיוע מילגות, בפועל תעניק או מילגות

התלמידים מן לפחות ל20% יינתן הסיוע הלימוד שכר לתשלום
במכללה. המקובל הלימוד משכר לפחות 25% של בשיעור

או שהפרה מפאת לרבות למשפטים, למכללה שניתנה הכרה ביטול (ב)

בידי ייעשה (א), קטן בסעיף האמורים מהתנאים תנאי בה להתקיים שחדל

חוק לפי מוכר במוסד הכרה לביטול והכללים ההליכים עלפי להכרה הועדה
שלא ובלבד המחוייבים, בשינויים התשי"ח21958, גבוהה, להשכלה המועצה

והמצפון. הדעה חופש של הגבלה תהיה

במכללה הכרה
כמוסד למשפטים
להשכלה מוכר

גבוהה

בקשה להגיש רשאית ,25 סעיף לענין שהוכרה למשפטים מכללה (א) 25ג.
התשי"ח גבוהה, להשכלה המועצה לחוק 9 סעיף עלפי מוכר כמוסד להכרה

. 1958

הכרתה ולצורך ,25 סעיף לענין למשפטים למכללה הכרה ניתנה (ב)
או התאגדותה, צורת את שינתה היא (א), קטן בסעיף כאמור מוכר כמוסד
לה שניתנה ההכרה את רואים חדש, ובין קיים בין אחר, תאגיד עם התמזגה

ובלבד החדשה, להתאגדות ניתנה כאילו ,25 סעיף לענין למשפטים כמכללה
זו. הכרה על להשפיע היה שיכול אחר דבר כל זה בשינוי כרוך היה שלא

מוסד דין
לפני שהוכר

25ב סעיף תחילת

בין 25כ, סעיף של תחילתו לפני 25 סעיף לעניין שהוכר מוסד (א) 25ד.
תום עד וענין, דבר לכל יהא בו ההכרה של דינה קבע, דרך ובין זמני באורח
במכללה מסוייגת בלתי הכרה כדין 25ב, סעיף של מתחילתו שנים ארבע
עלפי להכרה הועדה בידי יהיה כאמור במוסד ההכרה ביטול למשפטים;

25ב(ב). סעיף הוראות

להכרה הועדה בידי הכרה קיבל שלא (א), קטן בסעיף כאמור מוסד (ב)

של תקפה יפקע האמורות, השנים ארבע תום עד 25ב בסעיף האמור עלפי
מי לגבי כאמור, שהוכר מוסד בו לראות ימשיכו ואולם לו; שניתנה ההכרה

ההכרה. של תקפה שפקע לפני במוסד לימודיו את שהחל

תלמידי דין
למשפטים מכללה

ומוסדות המדינה רשויות אצל למשפטים מכללה תלמידי של דינם 25ה.

". גבוהה להשכלה מוכר במוסד תלמידים כדין יהיה ציבוריים,

 העיקרי לחוק 26 בסעיף . 3

למשפטים מכללה לרבות  "פקולטה" זו, "בפסקה יבוא: בסופה, ,(1) בפסקה (1)

;". (1)25 בסעיף כמשמעותה

ובמקום במכללה" שקיבל "מי יבוא במוסד" שקיבל "מי במקום ,(4) בפסקה (2)
במכללה". לימודיו "תקופת יבוא במוסד" לימודיו "תקופת

26 סעיף תיקון
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מקבר חדשיםהוראות שלושה תוך 25א סעיף פי על המשפטים שר בידי תתמנה הראשונה להכרה הועדה .4
זה. חוק של מתחילתו

הרצוג חיים
המדינה נשיא

שמיר יצחק
הממשלה ראש

שילנסקי דב
הכנסת ראש יושב

מרידור דן


