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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

 הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה )תיקון מס' 16( )גמול והחזר
הוצאות לחברי המועצה וועדותיה(, התשע"א-2011

בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958 1, אחרי סעיף 8 יבוא: 1 הוספת סעיף 8א

"גמול והחזר 
הוצאות

שר החינוך, בהסכמת שר האוצר, רשאי לקבוע תקנות בדבר 8א 
תשלום גמול והחזר הוצאות לחברי המועצה וועדותיה "

המועצה להשכלה גבוהה )להלן - המועצה(, שהוקמה 
התשי"ח-1958 גבוהה,  להשכלה  המועצה  חוק   לפי 

)להלן - החוק(, היא המוסד הממלכתי לענייני השכלה 
גבוהה בישראל  בראשות המועצה להשכלה גבוהה עומד 
שר החינוך ועם חבריה נמנים בעלי מעמד בשדה ההשכלה 

הגבוהה, נציגי סטודנטים ונציגי ציבור  

בין סמכויותיה של המועצה לפי החוק: 

להשכלה  מוסד  של  ולקיומו  לפתיחתו  היתר  - מתן 
גבוהה )סעיף 21א לחוק(, הכרה במוסד כמוסד להשכלה 
גבוהה )סעיף 9 לחוק(, הסמכת מוסד מוכר להשכלה גבוהה 
להעניק תארים אקדמיים מוכרים )סעיף 23 לחוק( ופיקוח 

על הענקת תארים כאמור )סעיף 24 לחוק(; 

ושכלולם  הרחבתם  ביסוסם,  בדבר  הצעות  - הצעת 
של המוסדות המוכרים ובדבר שיתוף הפעולה בינם לבין 
המדעי  המחקר  קידום  בדבר  הצעות  הצעת  וכן  עצמם, 
נוספים גבוהה  להשכלה  מוסדות  של  הקמתם   ובדבר 

)סעיף 16 לחוק(; 

בתקציבי  המדינה  השתתפות  בדבר  הצעות  - הצעת 
המוסדות המוכרים )סעיף 17 לחוק( בהתאם לאמות מידה 
מוועדותיה  ועדה  ידי  על  או  ידה  על  שייקבעו  לתקצוב 
שהוסמכה לכך )סעיף 17א לחוק(  הוועדה שהוסמכה לעניין 

זה היא הוועדה לתכנון ולתקצוב )ות"ת( 

ובאמצעות  מליאתה  באמצעות  פועלת  המועצה 
חברי  שאינם  מי  גם  אליהן  לצרף  שניתן  שלה,  הוועדות 
המועצה  דא עקא, שעל אף שלל תפקידיה של המועצה 
והיקף הפעילות של חבריה, החוק אינו מסמיך את המועצה 

לשלם גמול או החזר הוצאות לחבריה  

לפיכך מוצע לתקן את החוק ולהסמיך את שר החינוך, 
בהסכמת שר האוצר, לקבוע בתקנות הוראות שיאפשרו 
תשלום גמול והחזר הוצאות לחברי המועצה, וכן לחברי 

ועדות המועצה אף אם אינם חברי המועצה  

ס"ח התשי"ח, עמ' 191; התשס"ז, עמ' 323   1
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