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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת:

הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה )תיקון מס' 21( )מוסדות להשכלה גבוהה באזור(, התשע"ח–2018  *

בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח–1958 1 )להלן – החוק העיקרי(, במקום סעיף 28א 1 החלפת סעיף 28א
יבוא:

מי שהוקנו לו סמכויות לפי חוק זה מוסמך להפעילן גם באזור, 28א "תחולה באזור
והזכויות והחובות לפי חוק זה יחולו גם באזור; לעניין זה, "אזור" 
והשומרון – שיפוט  )יהודה  – כהגדרתו בתקנות שעת חירום 
בעבירות ועזרה משפטית(, התשכ"ז–1967 2 , כפי שהוארך תוקפן 

ותוקן נוסחן בחוק מעת לעת."
תחילתו של חוק זה שנה מיום פרסומו )להלן – יום התחילה(.2 תחילה

יום התחילה, 3  הוראות מעבר מוסד שהמפקד אישר את ההכרה בו כמוסד להשכלה גבוהה ערב  )א( 
יראו אותו כמוסד להשכלה גבוהה שהוכר לפי סעיף 9 לחוק העיקרי, ושההכרה בו אושרה 
על ידי הממשלה, לפי סעיף 10 לחוק העיקרי, במועד אישור המפקד; לעניין זה, "המפקד" 
– כמשמעותו בתקנות שעת חירום )יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית(, 

התשכ"ז–1967 3 , כפי שהוארך תוקפן ותוקן נוסחן בחוק מעת לעת.

אין בהוראות סעיף 28א לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה, כדי לפגוע בהכרה בתואר  )ב( 
שניתנה לפי הוראות הסעיף האמור כנוסחו ערב יום התחילה.

למד תלמיד במוסד כאמור בסעיף קטן )א( ערב יום התחילה בתכנית לימודים לתואר  )ג( 
יראו את לימודיו כאילו  ניתנה הסמכה למוסד להעניקו,  והתואר טרם הוכר או שטרם 

התקיימו לפי חוק זה.

בהתיישבות  הפועלים  גבוהה  להשכלה  מוסדות 
באזור יהודה והשומרון נתונים לפיקוח המועצה להשכלה 
)יהודה ושומרון(, שסמכויותיה מעוגנות בתחיקת  גבוהה 
הביטחון של מפקד כוחות צה"ל באזור. מועצה זו פועלת 
המועצה  חוק  לפי  גבוהה  להשכלה  למועצה  במקביל 

להשכלה גבוהה, התשי"ח–1958 )להלן – החוק(. 

כדי ליצור אחידות בכללים ובאמות המידה החלים 
החוק  בהצעת  מוצע  גבוהה,  להשכלה  מוסדות  על 
המתפרסמת בזה לקבוע כי מי שהוקנו לו סמכויות לפי 
החוק יהיה מוסמך להפעילן גם לגבי מוסדות להשכלה 
וכי  האזור(,   – )להלן  והשומרון  יהודה  באזור  גבוהה 

הזכויות והחובות מכוח החוק יחולו גם באזור.

לפיכך, מוצע להחליף את סעיף 28א לחוק שזה נוסחו:

"הכרה בתארים של מוסדות מוכרים באזור

מוסד  של  בתואר  להכיר  רשאית  28א.  המועצה 
להשכלה גבוהה שהוכר או שניתן לו היתר על ידי המועצה 
כמשמעותו  מפקד,  ידי  על  שהוקמה  גבוהה  להשכלה 

בתקנות שעת חירום )יהודה והשומרון וחבל עזה – שיפוט 
בעבירות ועזרה משפטית(, תשכ"ז–1967, על יסוד כללים 
דינו של תואר מוכר כאמור המוענק  זה.  שתקבע לענין 
לפלוני או דרך כלל, כדין אותו תואר מוכר שהוענק על ידי 
מוסד שהוסמך להעניק תארים מוכרים כאמור בסעיפים 

22 ו־23."

המוצע,  ההסדר  ליישום  היערכות  לאפשר  כדי 
ובין היתר לאפשר למפקד כוחות צה"ל באזור להתאים 
את תחיקת הביטחון להוראות ההסדר, מוצע לקבוע כי 
תחילתו של החוק המוצע תהיה שנה מיום פרסומו. כמו 
כן מוצע לקבוע הוראות מעבר שתכליתן למנוע פגיעה 
בהכרה במוסדות ובתארים שניתנו ערב יום תחילתו של 
החוק המוצע, וכן למנוע פגיעה בזכויות תלמידים שהחלו 

ללמוד בתכניות לימודים לתואר ערב יום התחילה. 

בעת הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה 
השלישית תשוב ותדון ועדת החינוך, התרבות והספורט 

של הכנסת בהוראת המעבר.
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