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]

בחוק

זה" ,השכלה גבוהה"  לרבות הוראה ,מדע ומחקר.

הגדרה

 .2מוקמת בזה מועצה להשכלה גבוהה שחבריה יתמנו על ידי נשיא המדינה )להלן 
.מועצה(.

מועצה להשכלה
גבוהה

המועצה היא המוסד הממלכתי לעניני השכלה גבוהה במדינה ,והיא תמלא את התפ
.3
לוידים המוטלים עליה לפי חוק זה.

תפקידי המועצה

כל מועצה תהיה של שבעה עשר חברים ,בהם שר החינוך והתרבות' ארבעה חברים
.4
שיוצעו על ידי הממשלה ושנים עשר חברים בעלי מעמד גבוה בשדה ההשכלה הגבוהה
שיוצעו על ידי הממשלה; למועצה השניה ולמועצות הכאות אחריה לא תציע הממשלה

הרכב המועצה

שנים עשר החברים כאמור אלא לאחר ששר החינוך והתרבות יוועץ בענין זה עם המוסדות
השכלה גבוהה שהוכרו לפי חוק זה.
נתפנה מקומו של חבר המועצה מבין הארבעה או מבין השנים עשר כאמור' תוך תקופת
.5
כהונתה של מועצה' מחמת כל סיבה שהיא' יתמנה במקומו לתקופת כהונתה של אותה
מועצה חבר אחר בדרך שנקבעה למינוי[ של החבר שמקומו נתפנה.

חילופי גברי
במועצה

שר החינוך והתרבות יהיה יושב ראש .המועצה והמועצה רשאית לבחור מבין חבריה
,6
סגן יושב ראש המועצה.

יושב ראש
המועצה וסגנו

תקופת כהונתה של כל מועצה תהיה חמש שנים מיום מינוי חבריה של אותה מועצה;
.7
ואולם המועצה הראשונה תכהן שנתיים בלבד.

תקופת כהונת
המועצה
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נוהל

8

הכרה במוסד

.המועצה רשאית להכיר במוסד פלוני מוסד להשכלה גבוהה על יסוד כללים שנקבעו
9
על ידיה להכרה במוסדות להשכלה גבוהה ,בנוסף לדרישת רמה מדעית נאותה )להלן 
מוסד מוכר( ,ובלבד שכללים אלה לא יגבילו חופש הדעה והמצפון.

.המועצה תקבע נוהל דיוניה .במידה שלא נקבע בחוק זה או בתקנות.

אישור הממשלה

. 10

סירוב להכיר

 , 11ביקש מוסד להכיר בו מוסד להשכלה גבוהה והמועצה סירבה לעשות כן .רשאי שר
החינוך והתרבות ,או המוסד באמצעות שר החינוך והתרבות ,להביא את בקשת ההכרה
והחלטת המועצה לפני הממשלה ,והיא רשאית לסרב לבקשה או להחזירה למועצה לדיון
חוזר; החזירה הממשלה את הבקשה למועצה ,טעונה החלטת המועצה בדיון החוזר אישור
הממשלה.

בקשה חוזרת
לאחר סירוב

 . 12מוסד שהממשלה סירבה לבקשת הכרה שלו ,או שאישרה סירובה של המועצה בדיון
חוזר לבקשת הכרה שלו ,רשאי כעבור שתי שנים ,לחזור ולהביא לפני המועצה בקשת
הכרה ,זולת אם קבעה הממשלה בהחלטתה תאריך מוקדם יותר לענין זה.

תעודת הכרה

מוסד
תאגיד

החלטת

המועצה להכיר במוסד לפי סעיף  9טעונה אישור הממשלה.

 . 13מוסד שהוכר מוסד להשכלה גבוהה ,יקבל תעודה על כך מאת נשיא המדינה; הודעה 
על מתן התעודה תפורסם ברשומות.

מוכר

 , 14מוסד מוכר הוא תאגיד וכשר לתבוע ולהיתבע ,לרכוש ולהחזיק נכסים ולהוציאם
מרשותו ,להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל משא ומתן משפטי או אחר.

חופש פעולה

מוסד מוכר הוא בן חורין לכלכל עניניו האקדמיים והמינהליים ,במסגרת תקציבו,
.15
כטוב בעיניו.
בסעיף זה" ,ענינים אקדמיים ומינהליים"  לרבות קביעת תכנית מחקר והוראה,
מינוי רשויות המוסד ,מינוי מורים והעלאתם בדרגה ,קביעת שיטת הוראה ולימוד ,וכל
פעולה מדעית ,חינוכית או משקית אחרת.
רשאית ,לאחר התייעצות עם המוסדות המוכרים הנוגעים בדבר ,להציע

הרחבת מוסדות

, 16

ושיתוף פעולתם

הצעות בדבר ביסוסם ,הרחבתם ושכלולם ובדבר שיתוף הפעולה בינם לבין עצמם; כן
רשאית המועצה להציע הצעות בדבר קידום המחקר המדעי ובדבר הקמתם של מוסדות
להשכלה גבוהה נוספים.

המועצה

רשאית להציע הצעות בדבר השתתפות המדינה בתקציבי המוסדות המוכרים.

תקציבי המוסדות

♦17

ביטול הכרה

המועצה רשאית לבטל הכרתה במוסד מוכר ,על יסוד כללים שנקבעו על ידיה לביטול
, 18
הכרה במוסד מוכר; ובלבד שכללים אלה לא יגבילו חופש הדעה והמצפון.

אישור הממשלה
לביטול הכרה

החלטת המועצה לפי סעיף 18טעונה אישור הממשלה ,אך לא תאשר הממשלה החלטה
. 19
זו ,אלא לאחר שניתנה למוסד שהכרתו בוטלה ,הזדמנות סבירה לטעון טענותיו ולהביא
ראיותיו לפני שר החינוך והתרבות או מי שימנה לכך; הממשלה רשאית גם להחזיר את
הענין למועצה לדיון חוזר ,ואם החליטה כך יחולו הוראות סעיף 11בשינויים המחוייבים
לפי הענין,

הודעה על ביטול
הכרה

אישרה הממשלה את ביטול ההכרה של מוסד מוכר ,תודיע על כך לנשיא המדינה
, 20
ולאחר מכן תפרסם הודעה על כך ברשומות,

בקשה חוזרת
לאחר ביטול

 , 21מוסד שבוטלה ההכרה בו רשאי ,כעבור שתי שנים ,לחזור ולהביא לפני המועצה
בקשת הכרה ,על יסוד ראיות שיביא כי העילות ששימשו לביטול אינן קיימות עוד ,זולת
אם קבעה הממשלה באישור הביטול תאריך מוקדם יותר לענין זה.

המועצה

המועצה רשאית להכיר בתואר אקדמי פלוני תואר מוכר ,על יסוד כללים שנקבעו
. 22
על ידיה להכרה בתארים אקדמיים )להלן  תואר מוכר(.

תארים מוכרים

המועצה רשאית להסמיך מוסד מוכר להעניק תואר מוכר לפלוני או להעניק תארים
. 23
מוכרים בדרך כלל' על יסוד כללים שנקבעו על ידיה להסמכת מוסדות מוכרים לענין
סעיף זה ,ורשאית היא לקבוע כללים בדבר בחינות ממלכתיות שייערכו כתנאי להענקת
תואר מוכר פלוני על ידי מוסד מוכר פלוני.

הענקת תארים
מוכרים

המועצה רשאית' בעצמה או על ידי מי שתמנה לכך ,לפקח על הענקת תארים מוכרים,
. 24
והיא רשאית לקבוע כללים לפיקוח לפי סעיף זה.

פיקוח על הענקת
תארים
הגנת תואר מוכר

שהוכר לפי חוק זה יוכר לענין כל דין אחר,

. 25

תואר

. 26

העושה אחד מאלה' דינו  מאסר שנה אחת:
) (1מוסר ידיעות למועצה או בשבילה בענין הנתון לסמכותה' והוא יודע
שהן כוזבות:
) (2מעניק תואר מוכר או מסייע להענקתו ואין הוא מוסמך לכך לפי חוק זה;
) (3מתחזה כבעל תואר מוכר שהוענק לו לפי חוק זה ,כשלא הוענק לו תואר
כאמור.

 . 27ביקש מוסד להכיר בו מוסד להשכלה גבוהה' לא תחול עליו הוראת סעיף '(2) 26
כל עוד לא נסתיים הדיון בבקשתו במועצה ובממשלה.
. 28

פקודת

עבירות

הוראת מעבר

איתחולה

החינוך ,1לא תחול על מוסד שהוכר לפי חוק זה.

 , 29שר החינוך והתרבות ממונה על ביצוע חוק זה והוא יביא לפני הממשלה החלטות
המועצה הטעונות אישור והצעותיה' ולפני הנשיא  כל ענין שיש להביא לפניו לפי חוק זה.

ביצוע

 . 30שר החינוך והתרבות רשאי ,לאחר התייעצות עם המועצה' להתקין תקנות לביצוע
חוק זה' ובין השאר בדבר מועדים לטיפול' תוך זמן סביר' בבקשות הכרה של מוסדות 
משעת הגשתן עד ההחלטה בהן ,במועצה ובממשלה.

תקנות

בןגרריון
דוד
ראש הממשלה
בןצבי
יצחק
נשיא המדינה

1חוקי
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פרקג',
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זלמן ארן
שר החינוך והתרבות

