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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת של הכנסת:

 הצעת חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים )תיקון( )הוספת נציג סטודנטים למועצה(, 
התשע"ו–2016 *

בחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג–2012 1 )להלן – החוק העיקרי(, בסעיף 2 –1.תיקון סעיף 2 

ברישה, במקום "13" יבוא "14";  )1(

אחרי פסקה )11( יבוא:  )2(

התאחדות  המלצת  לפי  המוכרות,  הטכנולוגיות  במכללות  הסטודנטים  נציג    )12("
הסטודנטים בישראל "

בסעיף 4)ג( לחוק העיקרי, בסופו יבוא "היו הדעות שקולות – יכריע היושב ראש "2.תיקון סעיף 4

ההנדסאים  מועצת  של  המרכזיים  תפקידיה 
והטכנאים המוסמכים )להלן – המועצה( נוגעים להכרה 
מוסמכים  וטכנאים  הנדסאים  של  להכשרה  במוסדות 
כמכללות טכנולוגיות מוכרות ולקידום איכות ומקצועיות 
ובכלל  המוסמכים,  והטכנאים  ההנדסאים  במקצועות 
לימודי  המשך  לרבות  והלימודים,  ההכשרה  בתחום  זה 
להרחיב  מוצע  לפיכך,  גבוהה   להשכלה  במוסד  המקצוע 
את הרכב המועצה ולקבוע כי ימונה למועצה גם נציג של 
הסטודנטים במכללות הטכנולוגיות המוכרות, לפי המלצת 

התאחדות הסטודנטים בישראל  

התיקון המוצע נועד לאפשר את ייצוג ענייניהם של 
במועצה,  המוכרות  הטכנולוגיות  במכללות  הסטודנטים 
ההחלטות  קבלת  הליך  לשיפור  לתרום  כדי  בו  ויהיה 
במועצה ולקדם את איכות ההשכלה הטכנולוגית במדינת 

ישראל  

ייצוג  ניתן  גבוהה  להשכלה  במועצה  גם  כי  יוער 
לסטודנטים באמצעות שני נציגים, לפי הוראות סעיף 4א 

לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח–1958.
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