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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה )תיקון מס' 17( )אגרות(, התשע"ב-2012

בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958 1, אחרי סעיף 30 יבוא:1 הוספת סעיף 31

בתקנות 31 "אגרות   לקבוע  רשאי  האוצר,  שר  בהסכמת  החינוך,  שר 
אגרות בעד הגשת בקשות כמפורט להלן, ורשאי הוא לקבוע 
אגרות שונות בשים לב לסוגים שונים של מוסדות להשכלה 

גבוהה: 

בקשה להכרה לפי סעיף 9;   )1(

בקשה לתעודת היתר לפי סעיף 21א;  )2(

בקשה להסמכה לפי סעיף 23;  )3(

בקשה לרישיון לפי סעיף 25ג;  )4(

בקשה להכרה בתארים לפי סעיף 28א "  )5(

המועצה(   - )להלן  גבוהה  להשכלה  המועצה   סעיף 1 
היא תאגיד ציבורי אשר הוקם בחוק המועצה   
להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958 )להלן - החוק(  המועצה 
היא המוסד הממלכתי לענייני השכלה גבוהה במדינה 

והיא מבצעת את סמכויותיה על פי החוק  

בין סמכויותיה כאמור, מתן היתר לפתיחתו ולקיומו 
של מוסד להשכלה גבוהה )סעיף 21א לחוק( והכרה במוסד 
מוסד  הסמכת  לחוק(,   9 )סעיף  גבוהה  להשכלה  כמוסד 
מוכר להשכלה גבוהה להעניק תארים אקדמיים מוכרים 
)סעיף 23 לחוק(, הכרה בתואר של מוסד להשכלה גבוהה 
שהוכר או קיבל היתר על ידי המועצה להשכלה גבוהה 
)יהודה ושומרון( )סעיף 28א לחוק( והענקת רישיון לשלוחה 
של מוסד להשכלה גבוהה הפועל בארץ אחרת )סעיף 25ג 

לחוק( 

מתן  בנושאי  גבוהה  להשכלה  המועצה  סמכויות 
מחייבות  לעיל,  כאמור  ורישיון  הסמכה  הכרה,  היתר, 
באמצעות  לרוב  האקדמי,  במישור  בדיקות  גם  לעתים 
הקמתן של ועדות בדיקה או מומחים, בדיקות תקציביות 
ובדיקות  חיצוניים,  מקצוע  אנשי  באמצעות  השאר,  בין 
משפטיות   התרחבותה המשמעותית של מערכת ההשכלה 
הגבוהה בישראל בשנים האחרונות ובכלל זה פתיחתם 
מתוקצבים  רבים,  מוסדות להשכלה גבוהה חדשים  של 
היקפי  על  ישיר  באופן  משפיעה  מתוקצבים,  ושאינם 
הבדיקות הנעשות במערכת  בשנת הלימודים התשע"א 
 היו קיימים 67 מוסדות להשכלה גבוהה )8 אוניברסיטאות,

21 מכללות מתוקצבות על ידי הוועדה לתכנון ולתקצוב 
שאינן  מכללות   15 הגבוהה,  להשכלה  המועצה  שליד 
מתוקצבות ו–23 מכללות להכשרת עובדי הוראה(  במועצה 
להשכלה גבוהה מצויות למעלה מ–500 בקשות לפתיחת 
תכניות לימודים חדשות במוסדות השונים  בדיקות אלה 
ויועצים  מומחים  באמצעות  השאר,  בין  כאמור,  נעשות 

בתשלום  

בימים אלה החליטה המועצה להשכלה גבוהה על 
נהלים להתייעלות עבודת המערכת, וכן על מעבר להליך 
של הקמת ועדות תחומיות מקצועיות להבדיל מוועדות 
פרטניות אד–הוק  לפיכך, ובמטרה לסייע בהליך הייעול 
כאמור, מוצע להוסיף את סעיף 31 לחוק, אשר יסמיך את 
שר החינוך, בהסכמת שר האוצר, לקבוע אגרות בעד הגשת 
בקשות למועצה לפי החוק כמפורט להלן: בקשה להכרה 
21א  9 לחוק; בקשה לתעודת היתר לפי סעיף  לפי סעיף 
לחוק; בקשה להסמכה לפי סעיף 23 לחוק; בקשה לרישיון 
סעיף  לפי  בתארים  להכרה  ובקשה  לחוק  25ג  סעיף  לפי 

28א לחוק 

 כמו כן מוצע לקבוע כי קביעת האגרות בעד הבקשות 
בסוגים  התחשבות  תוך  השאר,  בין  תיעשה,  האמורות 
השונים של המוסדות להשכלה הגבוהה ובשים לב לתוכן 
הבקשה  כך למשל, אגרה בעבור בקשה להכרה במוסד 
בתקציבו  משתתפת  אינה  שהמדינה  גבוהה  להשכלה 
יכולה להיות שונה מהאגרה בעבור בקשה להכרה במוסד 

להשכלה גבוהה שהמדינה משתתפת בתקציבו  
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