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שירותי בעד (א), קטן  בסעיף כאמור להחזר זכאי יהא  לא מבוטח (ד)
(א)." קטן בסעיף כאמור הנציב החלטת ניתנה בטרם שרכש בריאות

והוא התחילה), יום - (להלן בטבת התשס"ו (1 בינואר 2006) א' ביום זה חוק 3. תחילתו של
שניתנו מיום  2 לחוק זה, לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 46א סעיף לפי הנציב החלטות על יחול

ואילך. התחילה

ן ו שר  אריאל
הממשלה ראש

וה נ י   דנ
הבריאות שר

קצב  משה 
המדינה נשיא

ן בלי רי בן  ראו
הכנסת ראש יושב

התשס"ו-2006* ,(13 מס' (תיקון להשכלה גבוהה המועצה חוק

העיקרי), בסעיף 4א - החוק התשי"ח-11958 (להלן - גבוהה, להשכלה המועצה בחוק .1

התאחדות ראש יושב יהיה אחד  "וחבר במקום ובו, "(א)"  יסומן בו האמור (1)
בישראל התאחדות הסטודנטים ראש יושב יהיה אחד "חבר בישראל" יבוא הסטודנטים
ואקדמאים סטודנטים  ארגון ראש יושב יהיה אחד וחבר ההתאחדות) - זה  (בסעיף

הארגון)"; - זה (בסעיף בישראל

(א) יבוא: קטן אחרי סעיף (2)

יהיה אחד, לגוף שאוחדו מלהתקיים או חדל הארגון או ההתאחדות חדלה "(ב)
לפי המאוחד, הגוף יושב ראש או הנותר הגוף יושב ראש המועצה מחברי אחד

מטעמו." נוסף נציג יהיה אחד וחבר הענין,

מינוי חברי  על יחולו 1 לחוק זה, כנוסחו בסעיף לחוק העיקרי, 4א (א) הוראות סעיף .2
זה, ואילך. של חוק פרסומו לאחר המועצה הראשונה שתמונה

נציג  שהוא  מועצה חבר של מקומו  התפנה אם  (א), קטן בסעיף  האמור אף (ב) על  
ארגון יושב ראש במקומו ימונה קטן, סעיף באותו כאמור הראשונה המועצה לפני מינוי ציבור
מעמד בעל שאינו מועצה - חבר ציבור" "נציג זה, בישראל; בסעיף ואקדמאים סטודנטים

בישראל. הסטודנטים ראש התאחדות ושאינו יושב הגבוהה ההשכלה בשדה

ן ו שר  אריאל
הממשלה ראש

לבנת ר מו  לי
והספורט התרבות החינוך שרת

קצב  משה 
המדינה נשיא

ן בלי רי בן  ראו
הכנסת ראש יושב

__________
בהצעות פורסמו ודברי הסבר החוק הצעת (21 בדצמבר 2005); התשס"ו בכסלו כ' ביום בכנסת  * התקבל

.23 עמ' התשס"ו (7 בנובמבר 2005), בחשון ה' מיום  ,99 ― הכנסת חוק  
.420 עמ' התשס"ה, 1 ס"ח התשי"ח, עמ' 198;

ותחולה תחילה

4א תיקון סעיף

תחולה


