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ציבוריים, למקומות ובכניסה בשירותים במוצרים, הפליה איסור חוק הצעת
התש"ס2000

1. חוק זה נוער לקדם את השוויון ולמנוע הפליה בכניסה למקומות ציבוריים ובאספקת
ושירותים. מוצרים

מטרה

 זה בחוק (א) .2
"מוגבלות"  לקות פיסית, נפשית או שכלית, כמשמעותה בחוק שוויון זכויות לאנשים עם

מוגבלות, התשנ"ח1 1998;
אלמן; או גרוש נשוי, רווק, אדם היות  אישי" 'מעמד

אכסניה, מלון, בית תיירות, אתר לרבות הציבור, לשימוש המיועד מקום כל  ציבורי "מקום
מוזיאון, ותרבות, בידור למופעי המשמש אולם קפה, בית מסערה, ציבורי, גן הארחה, בית
שירותי המציע מקום וכן מוסך חנות, קניון, ספורט, מתקן או אולם דיסקוטק, ספריה,

ציבורית; תחבורה
פיננסיים, ושירותים תיירות חינוך, אנרגיה, תקשורת, תחבורה, שירותי  ציבורי" "שירות

הציבור; לשימוש המיוערים
וביטוח, אשראי מתן בנקאות, שירותי  פיננסיים 'שירותים

"שירותי תחבורה"  אוטובוסים, רכבות, תובלה אווירית, אניות, שירותי הסעה והשכרת
רכב.

(ב) לענין סעיף זה, "ציבור"  ציבור בלתי מסוים; ואולם לא ייחשב מקום או שירות
כמקום או שירות שאינם עומדים לשימוש הציבור בשל שלילת השימוש או הכניסה מחמת

.3 בסעיף המנויות ההפליה עילות

הגדרות

לא ציבורי, מקום בהפעלת או ציבורי שירות או מוצר בהספקת שעיסוקו מי (א) .3
השירות במתן או הציבורי למקום הכניסה במתן הציבורי, השירות או המוצר בהספקת יפלה
מינית, נטיה מין, מוצא, ארץ לאום, דתית, קבוצה או דת גזע, מחמת הציבורי, במקום

מוגבלות. או הורות אישי, מעמד מפלגתית, השתייכות השקפה,

הפליה איסור

הסבר דברי

העקרונות את לעגן בא המטרה סעיף 1 סעיף
 החוק סעיפי שאר יפורשו שלפיהם

הפליה. ואיסור שווה הזדמנות

סעיף 2 ההגדרות "מעמד אישי" ו"מוגבלות"
זה, מטעם ההפליה איסור לצורך נדרשות
ההגדרה מן שונה "מוגבלות ההגדרה .3 בסעיף באמור
התשנ"ח מוגבלות, עם לאנשים זכויות שוויון בחוק
להיכנס כדי תפקוד הגבלת נדרשת שאין בכך ,1998

ההפליה. איסור של לגדרו
ציבורי". ו"שירות ציבורי" מקום מהו מגדיר הסעיף
או לשירות ההיזקקות הוא ההגדרות את המאפיין
ההגדרה הרחב. לציבור פתוחים מטיבם והיותם למקום,
"מקום ציבורי" מנוסחת כהוראה פתוחה, שכן היא לא
נועדה להתוות רשימה סגורה של מקומות הכפופים
המקומות את להמחיש רק אלא השוויון, לעקרון
"שירות ההגדרה לחול. החוק נועד שעליהם העיקריים

ציבורי" מתייחסת בעיקר לשירותים שלא בהכרח ניתנים
ייכללו שלא חשש יש כן ועל כהגדרתו, ציבורי במקום
ציבורי שירות מפורשת. התייחסות בהעדר באיסור
ולא, העיבור, לשימוש המיועד כזה הוא באיסור שייכלל

מסוים. מפעל לעובדי תחבורה שירות למשל,

שירותי בגדר תיכלל לא במונית שהסעה מוצע
תחבורה.

יהיה ניתן שלא להבטיח נועד (ב) קטן סעיף
שאי באופן ההפליה, מעצם החוק מתחולת להתחמק
של מסוים לסוג הכניסה מניעת או השירות מתן
ייחשבו לא השירות או שהמקום לכך תגרום אוכלוסיה

הציבור. לשימוש בעומדים

סעיף 3 סעיף קטן (א) אוסר הפליה כנגד קבוצות,
קיפוח של היסטוריה קיימת שלגביהן
בכבודו פגיעה מהווה הפליה של זה סוג בעבר. והפליה
המחוקק של התערבותו את ומחייבת האדם, של

1 ס"ח התשנ"ח, עמ' 152.
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למטרת שלא או רווח למטרת נעשה העיסוק אם טינה נפקא אין זה, חוק לענין (ב)
מתן המקום, הפעלת השירות, או המוצר הספקת תמורת תשלום נגבה לא או נגבה ואם רווח

השירות. מתן או הכניסה
(ג) בחוק זה, "מי שעיסוקו"  לרבות בעלים, מחזיק או מנהל של עסק וכן האחראי
הכניסה או הציבורי המקום הפעלת על או הציבורי השירות או המוצר הספקת על בפועל

אליו.

סייגים 3 לפי.סעיף הפליה רואים אין .4

המקום או השירות המוצר, של ממהותם או מאופיים מתחייב הדבר כאשר (ו)
הציבורי;

קידום לשם רווח, למטרת שאינם מועדון, או ארגון ירי על נעשה הדבר באשר (2)

בארגון; או במועדון החברים משתייכים שאליה הקבוצה של מיוחדים צרכים
פרטיות, או דתית מסורת מטעמי לנשים, או לגברים נפרדות מסגרות של קיומן (5)

או השירות המוצר, של באופיים השאר, בין בהתחשב, סבירה, היא שההפרדה ובלבד
ובצורכי להם סבירה חלופה של בקיומה שלהם, החיוניות במידת הציבורי, המקום

אזור. באותו האוכלוסיה

מפלות לאמודעות ציבורי מקום בהפעלת או ציבורי שירות או מוצר בהספקת שעיסוקו מי (א) .5
.3 סעיף לפי אסורה הפליה משום בה שיש מודעה, יפרסם

בסעיף הקבוע הקנס כפל  דינו (א), קטן סעיף להוראת בניגוד מודעה המפרסם (ב)
6 1(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז977ו2.

אזרחית פקודתעוולה והוראות אזרחית, עוולה הם ו5 3 לסעיפים בניגוד מחדל או מעשה (א) .6
הנזיקין [נוסח חדש]3 יחולו עליהם, כפוף להוראות חוק זה.

הסבר דברי

שעיסוקו מי כל על חל להפלות האיסור למיגורה.
מקום בהפעלת או והשירותים המוצרים בהספקת
להיות העשויים מקרקעין, על חל אינו האיסור ציבורי.

נפרדת. לחקיקה נושא
על גם חל שהאיסור להבהיר בא (ב) קטן סעיף
הניתנים כניסה או שירות ועל רווח למטרת שלא עיסוק

בתמורה. שלא

מצבים ייתכנו ,3 בסעיף האמור אף על 4 סעיף
מוצדקת להיות עשויה ההבחנה שבהם
דוגמה המקום. או המוצר השירות, של אופיו מחמת
ציבורי במקום פעילות היא טובה להגנה מובהקת
נשואים. אנשים בפני הסגורה ופנויות, לפנויים שנועדה
דתיים מטעמים נובעת תהא שההבחנה אפשר כן כמו
שעות קביעת כגון פרטיות, משיקולי או קבוצה של
במועדוני או שחיה בבריכות ולגברים לנשים נפרדות
או למועדונים ניתן הכללי האיסור מן נוסף פטור כושר.
קבוצה לרווחת הפועלים רווח, למטרת שאינם ארגונים,

לקבוצה למשתייכים לאפשר נועד זה חריג מסוימת.
לכלל המשותף חברתי, או תרבותי מהווי ליהנות מסוימת

מסוימת. קבוצה של אינטרס לקרם או החברים,

ההפליה, איסור את מרחיבה זו הוראה 5 סעיף
למודעות גם לחוק, ג(א) בסעיף המוצע
מודעה לפרסם האיסור פסולה. הפליה משום בהן שיש
מתן למנוע השאר, בין נועד, הפליה, משום בה שיש
הפליה על האיסור המפלה. לפעולה ציבורית לגיטימיות
בחוק גם שנקבע כפי פלילי, איסור גם הוא במודעות

שוויון הזדמנויות בעבורה, התשמ"ח1998.

העוולה את יוצרת 6 סעיף הוראת 6 סעיף
להוראות בניגוד שבהפליה האזרחית
מוגבל  פיצוי לקבל אפשירות לקבוע מוצע החוק.
ולהוכיח לבמת הקושי בשל נזק, הוכחת בלא  בסכום
כניסה ממנו שנמנעת לאדם הנגרמת שבפגיעה הנזק את
נחקקו דומים סעיפים שירות. או מוצר הספקת או למקום
ובחוק התשכ"ה1965, הרע, לשון איסור בחוק לאחרונה

התשנח1998. מינית, הטרדה למניעת
2 ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

5 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 10, עמ' 266.
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50,000 על יעלה שלא פיצוי זה חוק לפי עוולה בשל לפסוק רשאי המשפט בית (ב)
ש"ח, בלא הוכחת נזק; סכום זה יעודכן ב16 בבל חודש, בהתאם לשיעור עליית המדד

 זה קטן סעיף לענין הבסיסי; המרד לעומת הדורש

לסטטיסטיקה; המרכזית הלשכה שמפרסמת לצרכן המחירים מדר  מרד"
"המדד החדש"  מדר החורש שקרם לחורש העדכון;

.2000 ינואר חודש מדד  הבסיסי' "המדד

והתובע ציבורי, למקום כניסה מנע או ציבורי שירות או מוצר לספק נתבע סירב .7
מאלה: אחר הוכיח

המנויות ההפליה לעילות הנוגעים פרטים שבירר לאחר כן עשה הנתבע (ו)
;3 בסעיף

קבוצה עם שנמנים למי השירות או המוצר את לספק שלא נוהג הנתבע (2)
מהם; כניסה למנוע או ,3 בסעיף המנויות ההפליה מעילות עילה לפי המאופיינת
הוכיח לא עוד כל הנטענת, ההפליה עילת מחמת היו הכניסה מניעת או שהסירוב חזקה

אחרת. הנתבע

חזקות

על בהגנה העוסק תאגיד בידי שתוגש יכול זה חוק לפי עוולה בשל תובענה (א) .8
כלפי הפליה היא התביעה עילת שאם ובלבד זה, חוק לפי להפלותו שאסור מי של זכויותיו

לכך. הסבים אדם אותו מסוים, ארם
כאמור לתאגיד לתת המשפט בית רשאי זה חוק לפי עוולה בשל בתובענה (ב)

שיורה. בדרך דברו, את להשמיע 8(א) בסעיף

תאגיד מעמד
בהגנה העוסק

זכויות על

(

בית רשאי זה, חוק לפי מינית נטיה מחמת הפליה בשל עוולה על בתביעה (א) .9
סגורות. בדלתיים לרון שיירשמו, ומנימוקים התובע לבקשת המשפט

סעיפים הוראות יחולו סגורות, בדלתיים הדיון עריבת על המשפט בית החליט (ב)
68(ר), 70(א) ו70(1) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד1984  4.

בדלתיים דיין
סגורות

הסבר דברי

בהוכחתה הקושי את לצמצם בא זה סעיף 7 סעיף
או שאלות החוק. לפי פסולה הפליה של
או לסירוב שקדמו ההפליה, לעילות הנוגעים בירורים
התנהגות גם להפליה. חזקה יוצרות כניסה, למניעת
של או השירות, או המוצר את לספק סירוב של עקבית
עשוי מופלית קבוצה עם שנמנים מי כלפי כניסה מניעת
להוכיח גם כמובן רשאי הנתבע הפליה. על להצביע

אחרת.

להגיש הזכות את מרחיבה זו הוראה 8 סעיף
תביעה על הפרת הוראות החוק גם לארגון
לפי להפלותו שאסור מי של זכויותיו על בהגנה העוסק
יעילה לאכיפה להביא היא זו הוראה של תכליתה החוק.

החוק. של יותר

המשפטיות, השאלות את ראוי באופן ללבן כדי
להקנות מוצע המשפט, בבית בדיון להתעורר העשויות

שאסור מי של זכויותיו על בהגנה העוסקים לארגונים
את ולהשמיע להתערב הזכות את החוק לפי להפלותו
שיקול מוקנה המשפט לבית המשפט. בית בפני דבריהם
גם בהתחשב ראויה, זו התערבות האם לקבוע דעת
הצפויה התועלת מידת מה המשפט, של במהלכו
ההליך את לייעל הצורך את וכן הארגון, של מהתערבותו

המשפטי.

סעיף 9   קיים חשש כי בלא הגנה על פרטיותו של
שירותים, או מוצרים בהספקת שהופלה מי

. יחששו המינית, נטייתו מחמת למיתקנים, בכניסה או
דיון זה. חוק לפי הפליה על תביעה להגיש רבים נפגעים
את לצמצם נועד זה מסוג בתביעות סגורות בדלתיים
להגיש המינית נטייתו מחמת שהופלה מי של הרתיעה

החוק. לפי הפליה על תביעה

4 ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.
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נושאי אחריות
בתאגיד משרה

10. מקום שהעוולה נעשתה על ירי תאגיד, יהיה ארם אחראי גם הוא לעוולה, אם היה
לנושא האחראי בכיר עובד או מוגבל, שותף למעט  שותף בתאגיד, פעיל מנהל שעה אותה

י אלה: שניים הוכיח כן אם אלא הנדון,
(1) העוולה נעשתה שלא בידיעתו ;

העוולה. את למנוע כרי הענין בנסיבות סבירים אמצעים נקט הוא (2)

המרינה 11.  לענין חוק זה דין המדינה כדין כל אדם.דין

דינים הפליה.שמירת האוסר אחר חיקוק של מתוקפו לגרוע בדי זה חוק בהוראות אין .12

ותקנות זה.ביצוע חוק ביצוע על ממונה המשפטים שר .13

חוק תיקון
החולה זכויות

14. בחוק זכויות החולה, התשנ"ו5 1196,  אחרי סעיף 28 יבוא:
אזרחית איסור"עוולה חוק לפי בעוולה גבו אותה יראו זה, לחוק 4 סעיף הפרת 28א.

התש"ס ציבוריים, למקומות ובכניסה בשירותים במוצרים, הפליה
".2000

הסבר דברי

סעיף 10 במקרים שבהם העוולה נעשתה על ידי
מנהל על גם אחריות להטיל ראוי תאגיד,
במתן או השירות או המוצר בהספקת שעיסוקו התאגיד
על או כזה בתאגיד שותף על ציבורי, במקום השירות
החוק שהגנת כדי וזאת לנושא, האחראי בו, בכיר עובד
החברתית. מטרתו את ותשיג תרתיע יותר, יעילה תהא
לא כי הוכיחו אם פטורים יהיו אלה תפקידים בעלי

למניעתה. אמצעים נקטו וכי העוולה על ידעו

את ותיישם תכבד המדינה גם כי ראוי 11 סעיף
החוק. שמציב החברתיים העקרונות

סעיף 12  יש להבהיר כי החוק לא יפגע באיסורי
הפליה אחרים שנקבעו בחקיקה.

שר יהיה החוק על המופקד השר כי מוצע 13 סעיף
המשפטים.

היא רפואיים, שירותים במתן הפליה 14 סעיף
בהספקת מהפליה פחות לא חמורה תופעה
בחוק כיום מוסדר זה נושא אחרים. שירותים או מוצרים
סנקציה נקבעת שם אך התשנו~1996, החולה, זכויות
ההסדר את להרחיב מוצע בלבד. ומשמעתית פלילית
על גם אזרחית, תביעה המאפשר החוק, בהצעת המוצע

רפואיים. שירותים במתן הפליה

5 ס"ח התשנ"ו, עמ' 327.
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 1270פרוטוקולים/ועדת חוקה/
 ירושלים, ו' באלול, תש"ס 

 2000בספטמבר,  6
 

        עשרה-הכנסת החמש
 נוסח לא מתוקן 

 מושב שני
 
 
 
 

 172פרוטוקול מס' 
 מישיבת ועדת החוקה, חוק ומשפט

 10:00(, שעה 2000באוגוסט  27יום ראשון, כ"ו באב התש"ס )
 
 
 

 
 ו:נכח

 
 היו"ר  -אמנון רובינשטיין   :חברי הוועדה

 קולט אביטל 
 מנחם-אלי בן 
 פז-אופיר פינס 

 
 
 

 משרד המשפטים, משנה ליועמ"ש - עו"ד יהושע שופמן :מוזמנים
 משרד המשפטים, מח' ייעוץ וחקיקה - עו"ד דלית דרור 
 משרד המשפים, מח' ייעוץ וחקיקה - נועה גושן 
 ת עורכי הדיןלשכ - עו"ד גיל איכבום 
 לשכת עורכי הדין - עו"ד עמרי קאופמן 
 איגוד לשכות המסחר, כלכלן - אלי גולדשטיין 
 איגוד לשכות המסחר, מרכזת עמותת הקניונים - אידית הנדל 
 ארגון בזכות, יועמ"ש - עו"ד נטע דגן 
 האגודה לזכויות האזרח - עו"ד הדס תגרי 
 בישראל יו"ר ארגוני הסוחרים - אברהם בירנבאום 

   
 

 דורית ואג :מנהל/ת הוועדה
 בועז פרסלר מתמחים ליועץ המשפטי:

 תמיר שאנן 
 אסתר מימון :קצרנית

 
 
 

הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות ציבוריים,  א. סדר היום:
 2000-התש"ס

, 2000-הצעת חוק איסור מניעת כניסה לפאבים, מסעדות ומועדונים, התש"ס .ב
 פז-של חבר הכנסת אופיר פינס

, של חברי הכנסת אלי 2000-הצעת חוק איסור הפליה במקום בידור, התש"ס ג. 
 מנחם, מקסים לוי וויצמן שירי-בן

 
하나.  ,הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות ציבוריים

 2000-התש"ס
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둘.  של חבר 2000-ומועדונים, התש"סהצעת חוק איסור מניעת כניסה לפאבים, מסעדות ,
 פז-הכנסת אופיר פינס

셋. של חברי הכנסת אלי 2000-הצעת חוק איסור הפליה במקום בידור, התש"ס ,
 מנחם, מקסים לוי וויצמן שירי-בן

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
בוקר טוב. אני פותח את ישיבת ועדת החוקה, חוק ומשפט. התכנסנו לדון בשתי הצעות  
טיות ובהצעת חוק ממשלתית בנושא: איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה חוק פר

 למקומות ציבוריים. נתחיל בהצעת החוק הממשלתית ונעבור להצעות החוק הפרטיות.
 

 דורית ואג:
 

 הצעות החוק הפרטיות הן רק סעיף בהצעת החוק הממשלתית. 
 

 פז:-אופיר פינס
 

רומית, וכרגע הן בהכנה לקראת קריאה ראשונה. הצעות החוק הפרטיות עברו קריאה ט  
 הצעת החוק הממשלתית עברה קריאה ראשונה והיא בהכנה לקראת קריאה שנייה ושלישית.

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
 אנחנו רוצים להשוות את המצב בין הצעות החוק.  

 
 יהושע שופמן:

 
 יש תיקון לתקנון מלפני חודש. 

 
 דורית ואג:

 
תאריכים, ואני לא בטוחה שזה רלוונטי לקטע הזה. אופיר פינס, ההצעות הוא קשור ב 

 שלכם עברו קריאה טרומית לפני הקריאה הראשונה של הצעת החוק הממשלתית?
 

 פז:-אופיר פינס
 

 אין לי מושג. 
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

 אני אומר לשני חברי הכנסת, שהכוונה היא להביא את הצעות החוק ביחד.  
 

 רית ואג:דו
 

 לאחר שבדקתי, תיקון התקנון לא תופס במקרה הזה. 
 

 פז:-אופיר פינס
 

 למה הוא לא תופס?  
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 דורית ואג:
 

כי הצעת החוק הממשלתית עברה קריאה ראשונה לפני שההצעות שלכם עברו בקריאה  
 טרומית.

 
 פז:-אופיר פינס

 
 מה עושים? 

 
 דורית ואג:

 
ילה, כלומר, בתחילת המושב להעביר את הצעות אפשר לעשות את זה בפרוצדורה הרג 

 החוק שלכם בקריאה ראשונה, ואז למזג את הצעות החוק.
 

 יהושע שופמן:
 

הצעת החוק הממשלתית היא הצעה מקיפה שעוסקת באיסור הפליה בהספקת מוצרים  
א ובכניסה למקומות ציבוריים. ההצעה גובשה יחד עם האגודה לזכויות האזרח. הנוסח הראשון הו

דין משה כהן, מהאגודה לזכויות האזרח. הנוסח הממשלתי, כמובן, מחייב רק -נוסח שהכין עורך
 אותנו, ולאגודה יש הסתייגויות.

 
ידי ממשלה וכל גוף -ידי גופים ציבוריים, על-הדין הישראלי כבר מכיר באיסור הפליה על 

אוסרים על הפליה בתחומי רשויות מקומיות וכדומה. יש מספר חוקים ש -פי דין -אחר הפועל על
הפרט, כמו בתחום התעסוקה, בתחום החינוך בקטעים מסוימים, בתחום ההשכלה הגבוהה, אבל 

 לא היה עד כה חוק מקיף לגבי הפליה בתחום הפרט, במוצרים, בשירותים ובמקומות ציבוריים.
 

, עסקנו זו הצעת חוק שיש חוקים דומים לה במקומות שונים בעולם. עסקנו בהיבט הצרכני 
בשאלות הטיפוסיות של מסעדות, פאבים, בריכות שחייה, חנויות, שירותי תחבורה וכדומה. לא 
עסקנו בתחום הרגיש, החשוב, של מקרקעין, שיש אתו בעיות בפני עצמן. לא שאנחנו חושבים שאין 

 מקום לאיסורי הפליה, אבל הנושא יותר מורכב, והצענו להשאיר את זה בצד לעת עתה.
 

הסייג המקובל של אופיו ומהותו של  -ו סייגים מסוימים לאיסור על הפליה: האחד הצענ 
לגבי ארגונים ומועדונים שנועדו לקדם את הצרכים המיוחדים של  -מוצר השירות וכדומה; השני 

קבוצה מסוימת, רצינו שאלה יהיו רק גופים שלא למטרת רווח. לא רצינו שמועדונים, למשל, 
היה סעיף ילו מועדון לקבוצה מסוימת, וכך יעקפו את איסור ההפליה; יתאגדו בצורה של כא

שהתלבטנו לגביו הרבה, ויש הסתייגות של האגודה לזכויות האזרח, הפרדה בין גברים לנשים 
מטעמים של פרטיות ומסורת דתית, ובלבד שהדבר סביר ויש אלטרנטיבה. אם זה נובע מאופיו של 

 ., אז זה נכנס לסייג הראשוןהשירות, למשל בתי מרחץ ומקוואות
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

 למשל, אולמות שמחה לאוכלוסייה החרדית.  
 

 יהושע שופמן:
 

חשבנו אפילו על מופעי בידור, למשל סרט, דבר שמקובל באוכלוסייה החרדית, וזה לא  
ה פיזית נובע מאופיו של השירות, אלא שמטעמי מסורת דתית נוהגים לקבוע הפרדה, בין הפרד

בתוך האולם ובין מועדים שונים. חשבנו שאין מקום שהחוק יאסור על ציבורים שנזקקים לכך 
לקיים הפרדה, ובלבד שהדבר סביר ומותיר אלטרנטיבה סבירה גם לאחרים. ניכנס לפרטים כשנגיע 

 לסעיף הזה.
 

של גם הצעת החוק שלנו וגם ההצעה המקורית, בעיקרן הן חוק אזרחי, למעט העניין  
פרסומים שקוראים להפליה. פרסומי הפליה מקומם אינו בחוק הפלילי. גם על זה התלבטנו לא 
מעט. לא חשבנו שיש מקום להרבות באיסורים פליליים, הניסיון מראה שבחוקי הפליה, בדרך כלל 
הנפגע הם ארגונים, ונתנו מעמד לארגונים לתבוע, הם אלה שיוזמים את ההליך, ולא המנגנון 

פליליזציה של המשפט, לא להרבות בסעיפים עונשיים. לעומת -. אנחנו מנסים מגמה של איהפלילי
זעת, כשמדובר בפרסומים, למשל במועדון, כשאין נפגע, אלא שמישהו מפרסם שהכניסה "ליהודים 
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בלבד", חלילה, שם אין מנוס, אלא לקבוע את זה כעבירה פלילית, מפני שאין פה אדם שנפגע 
 מדובר בעבירה בפומבי כלפי הציבור.במישרין, אלא ש

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
אני רואה שחבר הכנסת פינס איננו. חבר הכנסת אלי בן מנחם ביחד עם מקסים לוי וויצמן   

שירי הגישו הצעת חוק פרטית, שעברה קריאה מוקדמת, הצעת חוק איסור הפליה במקום בידור. 
 י הצעת החוק שלך.אני מבקש שתאמר כמה מילים כלליות לגב

 
 מנחם:-אלי בן

 
הגעתי להצעת החוק שלי לאחר שהגיעו אלי הרבה מאוד תלונות של צעירים, בעיקר  

מאזורי שכונות, ראינו גם בטלוויזיה, בתוכניות של נסים משעל וחיים הכט, כיצד מונעים מחבר'ה 
אביב זה -ניה. גם בתלצעירים, שמשרתים ביחידות מובחרות, בלבנון, את הכניסה לפאב בקיבוץ דג

 קורה הרבה, אני לא יודע מה קורה בערים אחרות.
 

 אביב.-יצאתי לשטח לנמל תל 
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

 להאנגר.  
 

 מנחם:-אלי בן
 

באתי עם צלם עיתונות לרחבה. יש שם כמה רחבות. עמדתי שם והזדעזעתי. היו שם מספר  
ימנים: זה פנימה, זה הצידה. הם הפרידו בין אנשים אנשים, אחת מהם עמדה על כסא, והם עשו ס

 בצורה מגעילה ומזעזעת. הצטמררתי.
 

פניתי לאלה שלא הכניסו אותם. שאלתי בחור אחד מה הוא עושה, הוא אמר שהוא  
סטודנט לכלכלה. שאלתי בחור אחר, שלא הכניסו אותו, כי הוא לא נראה יפה, כי הוא פצוע צה"ל, 

 נשרפו לו חצי מהפנים.
 

הם מכניסים אוכלוסייה מיוחדת. למשל, יש אנשים בעלי צבע מסוים שאין לגביהם בכלל  
בעיה, הם נכנסים מהשער המיוחד. מי שבא לשם, והוא בצבע הנכון, נכנס פנימה. מעניין שכמעט כל 

 אלה שלא נכנסים הם בני עדות המזרח.
 

להם להיכנס נראים להם  שיח עם האנשים שם. הם טוענים שהאנשים שלא נתנו-היה לי דו 
חשודים כסוחרי סמים וכעבריינים. אני יכול לשבת פה ולהסתכל, וכשאני ארצה לגנוב ממישהו, 
אני אחליט שהוא סרסור והיא משהו אחר. כלומר, הם רוצים שבמועדון תהיה קבוצה מסוימת של 

 אנשים עם שיער צבעוני ועם מכנסיים מיוחדים. 
 

ידי העיתונאי -אנשים. אני ביקשתי מאנשים שיתראיינו עלהדבר הזה פוגע בהרבה מאוד 
 שבא אתי, והם התביישו וברחו מהמקום.

 
אנשים, בחוצפה ממדרגה ראשונה, מרשים לעצמם לעשות מה שהם רוצים, ואפשר למנוע  

 את זה רק באמצעות חוק.
 

שחייתי השומרים טוענים שאנשים מכניסים נשק וסכינים, והם רוצים למנוע את זה. אני,  
וגדלתי בכפר שלם, קשה לי לזהות מי עבריין ומי לא. אין לאף אחד את היכולת הזאת. כשנכנסים 

 - -סלקטורים, שמונעים מאנשים להיכנס  30-40למגרשי כדורגל אפשר לבדוק את האנשים. אם יש 
- 
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 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

 מותר לחפש נשק וסכינים?  
 

 יהושע שופמן:
 

 י. לפי חוק סמכויות שעת חירום יש סמכות לשוטר או לאיש הג"א.לא לגוף פרט 
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

 יש כאן בעיה, הם צריכים לשכור שוטר.  
  

 מנחם:-אלי בן
 

במגרשי כדורגל שוכרים מאות שוטרים. בדרך כלל ליד המועדונים גם יש שוטרים, בחוץ  
 שהו בחוק שיכול לאפשר לשוטר להתערב.עומדים שוטרים, אבל הם לא מתערבים, כי אין מ

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
כשר חינוך הענקתי סמכות לחפש נשק גם למנהלי בתי ספר, מכיוון שזה עניין של הגנה על  

 חיים.
 

 מנחם:-אלי בן
 

יש כמות אדירה של מאבטחים, יש שוטרים שנמצאים בחוץ, ואם צריך לשכור שוטר או  
איש בחוץ, ברחבה, ויעליבו אנשים,  30-40עשות זאת, במקום שיסתובבו מכשיר לבדיקה, אפשר ל

 ויגידו מי לחיים ומי למוות.
 

הכניסו לשם בחור, ואת החבר שלו לא הכניסו, והבחור מחכה לו ברחבה הראשונה. בא  
אליו הסלקטור ושאל אותו: אדוני, למה אתה לא נכנס פנימה? הוא אמר: אני ממתין לחבר שלי. 

 לו: או שתצא או שתיכנס. הוא יצא, כי לחבר שלו לא אפשרו להיכנס. הוא אמר
 

בעלי המקום הם חוצפנים, הם אומרים: אני בעל הבית, זה עסק פרטי, אני אעשה מה  
שאני רוצה. דווקא את אלה שנראים, בעיני, סוחרי סמים, הם כן הכניסו, אחרים הוא לא הכניס. 

 והם יפסיקו להפלות אנשים.אם נחוקק חוק, אולי זה יזעזע אותם, 
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

 הברית.-אני תומך בחוק הזה. דרך אגב, החוק הזה קיים גם בארצות  
 

 יהושע שופמן:
 

 חוק דומה. 
 

 מנחם:-אלי בן
 

 ההפליה היא בעיקר על רקע צבע. הם לא יכולים לפי צבע לקבוע מי טייס ומי עבריין. 
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

זה חמור מאוד. רבותי, אפשר לעבור לקריאת החוק, מכיוון שיש הסכמה כללית על   
 העניין.
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 דורית ואג:
 

חיפשתי גוף שמאגד את המועדונים ולא מצאתי. עשיתי טעות, כיוון שהייתי צריכה לפנות  
 ישירות, לפחות למועדון הירושלמי, ולא עשיתי את זה, ובכל אופן מטילים עליהם פה דברים.

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
 אנחנו נזמין אותם לישיבה הבאה. 

 
 דורית ואג:

 
 אנחנו מנסים עכשיו להשיג את בעל המועדון הירושלמי. 

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
 הוא יבוא לישיבה הבאה.  

 
 דורית ואג:

 
 אתה מתכוון לאשר את הצעת החוק לקריאה ראשונה? 

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
 ישיבה הבאה.ב  

 
 דורית ואג:

 
צריך לאפשר להם להציג את עמדתם. לא חייבים לקבל אותה, אבל ההגינות מחייבת  

 לשמוע אותם.
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

אני מקבל את הצעתה של מנהלת הוועדה. בישיבה הבאה, ביום רביעי, השבוע, נזמין בעלי   
 יאה ראשונה.מועדונים, ונצביע בסוף הישיבה על העברה לקר

 
כדי לעשות את ההשוואה בין הצעות החוק, קודם כול נצביע על שתי הצעות החוק  

 הפרטיות ונאשר אותן לקריאה ראשונה כעת.
 

 יהושע שופמן:
 

 אתה רושם אותן כשתי הצעות נפרדות או שאתה ממזג אותן? 
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

 כשתי הצעות נפרדות.  
 

 דורית ואג:
 

 ך לאחד בקריאה טרומית.לא צרי 
 

 פז:-אופיר פינס
 

 בואו, נאחד אותן. 
 

 דורית ואג:
 

 אם אנחנו מאשרים עכשיו, מה הטעם להזמין את בעלי המועדונים? 
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 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
 צריך להזמין אותם להצעת החוק הממשלתית, שזו ההצעה העיקרית.  

 
 פז:-אופיר פינס

 
ואחרי כן על העברה לקריאה ראשונה, ועל הצעת החוק אני מציע שנצביע על מיזוג  

 הממשלתית תמשיך את הדיון במקביל.
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

 אנחנו לא נפסיק את הדיון בקריאה הראשונה, לא נמתין עד למושב החורף.  
 

 יהושע שופמן:
 

 אפשר לסיים להכין את ההצעה הממשלתית. 
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

 אה שנייה ושלישית נעביר את ההצעות יחד.לקרי  
 

 פז:-אופיר פינס
 

הם צריכים לחכות לנו לקריאה ראשונה בכנסת, שיכולה להיות בשבוע הראשון של מושב  
 החורף.

 
 מנחם:-אלי בן

 
 בקשר למיזוג, אצל אופיר פינס אין קנס. אפשר להשאיר את ההצעות מופרדות? 

 
 פז:-אופיר פינס

 
 אני נגד מאסר. 

 
 מנחם:-לי בןא
 

 אני בעד מאסר. 
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

 אז נשאיר את ההצעות בנפרד, ולא נמזג אותן.  
 

 מנחם וחברי כנסת לקריאה ראשונה?-מי בעד העברת הצעת החוק של חבר הכנסת אלי בן 
 

 הצבעה
 4 -בעד העברה לקריאה ראשונה 

 אין -נגד 
 נמנעים אין

מנחם, מ' לוי וו' -, של חברי הכנסת א' בן2000-בידור, התש"ס הצעת החוק איסור הפליה במקום
 שירי אושרה לקריאה ראשונה.

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

 ארבעה בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים.  
 

 מי בעד העברת הצעת החוק של חבר הכנסת אופיר פינס לקריאה ראשונה? 
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 הצבעה
 4 -בעד העברה לקריאה ראשונה 

 אין -נגד 
 אין -מנעים נ

, של חבר הכנסת א' 2000-הצעת חוק איסור מניעת כניסה לפאבים, מסעדות ומועדונים, התש"ס
 פז אושרה לקריאה ראשונה.-פינס

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
 הצעת החוק תעבור לקריאה ראשונה.  

 
 גיל איכבום:

 
וק, אני רוצה אני מטעם הוועדה לצרכנות בלשכת עורכי הדין. לפני קריאת הצעת הח 

להעיר הערה כללית. אנחנו תומכים ברוח הצעות החוק, גם של ההצעות הפרטיות. הבעיה העיקרית 
בהצעות החוק האלה היא בנושא האכיפה, לכן גם העברתי דף שלנו שבו אנחנו מבקשים להציב 

 שילוט ברור בכל מקום כזה, כמו שיש שילוט על משקאות חריפים.
 

 ן:היו"ר אמנון רובינשטיי
 

 סעיף.-אנחנו נקרא סעיף  
 

 יהושע שופמן:
 

 הסעיף הראשון הוא סעיף מטרה. 
 

להצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה  1)קורא מהרשומות סעיף  
 (2000-למקומות ציבוריים, התש"ס

 
הסעיף לא מוסיף הרבה לחוק, הוא בא כדי לשים בהתחלה את מושג השוויון כמוטו של  
 חוק.הצעת ה

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
 אני מברך על סעיף המטרה, לדעתי בכל חוק משמעותי צריך להיות סעיף מטרה. 
  

 , סעיף המטרה?1מי בעד העברת סעיף 
 

 הצבעה
 4 - 1בעד סעיף 

 אין -נגד 
 אין -נמנעים 

 אושר לקריאה שנייה ושלישית 1סעיף 
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

 אושר. 1סעיף  
 

 .2נחנו עוברים לסעיף א 
 יהושע שופמן:

 
 הוא סעיף הגדרות. 2סעיף  

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
 אנחנו חוזרים תמיד לסעיף ההגדרות בסוף.  
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 יהושע שופמן:
 

 הוא הסעיף המהותי. 3סעיף  
 

)א( להצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה 3)קורא מהרשומות סעיף  
 (2000-ים, התש"סלמקומות ציבורי

 
 אני מבקש לחזור לסעיף ההגדרות. 

 
)ב( להצעת חוק איסור הפליה 2)קורא מהרשומות הגדרת "שירות ציבורי" ו"סעיף  

 (2000-במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות ציבוריים, התש"ס
 

מה המשמעות? לא רצינו שאנשים יטענו שאין בידם מקום שעומד לשירות הציבור, מפני 
מכניסים רק אנשים מסוג מסוים. כשמדובר במקום, שאיננו מיועד לשירות הציבור במובן זה שהם 

שהוא מיועד אך ורק למספר מוגבל של אנשים, או רק, למשל, לאנשים שעובדים באותו מקום, 
מקום שאיננו נותן שירות לציבור הכללי, אלא שעומד לשירות העובדים באותו מקום, אנחנו 

 יה בעבודה ולא בעניין הכניסה למקומות ציבוריים.עוסקים בדיני הפל
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

 יש לנו פה הוראה על איסור הפליה.  
 

 יהושע שופמן:
 

אנחנו מדברים על ציבור בלתי מסוים, אנשים לא מוגדרים מראש. לא רצינו שיגידו: אנחנו  
ם, ולכן הסיפה, שאין רואים לא עוסקים בציבור בלתי מסוים, מפני שהמקום הוא רק ליהודי

במקום, מקום שאיננו עומד לרשות הציבור, אם ההגדרה של הציבור שרשאי להיכנס למקום נגזרת 
 פי עילות ההפליה.-על
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

 לא קראת את ההגדרה של מקום ציבורי.  
 

 יהושע שופמן:
 

להצעת חוק איסור הפליה )קורא מהרשומות הגדרת "מקום ציבורי" מסעיף ההגדרות  
 (2000-במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות ציבוריים, התש"ס

 
 כאן ההגדרה איננה הגדרה ממצה. 

 
 פז:-אופיר פינס

 
 אם היתה חוקה, לא היה צריך את החוק הזה. 
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 יהושע שופמן:
 

 אני לא חושב כך. עובדה שבכל המקומות שיש חוקה, קיים גם החוק הזה. דרך אגב, גם 
כאן זה מיישם את עיקרון כבוד האדם. יש כבר פסקי דין, בעיקר בבתי משפט שלום, שקבעו 

יסוד: כבוד האדם וחירותו. -פי חוק-פיצויים לאנשים שנמנעה מהם כניסה למקומות ציבוריים, על
זו הצעת החוק שפורטת את העניין לפרוטות, שמפרשת על מה זה חל, על איזו עילות הפליה, ולא 

 הכללית.האמירה 
 

דרך אגב, כל מה שנמצא בשתי הצעות החוק הפרטיות על מקומות בידור, מסעדות  
 ומועדונים, נכנס גם למקום ציבורי.

 
 פז:-אופיר פינס

 
 לא גילינו הרבה בעיות בדברים האחרים. 

 
 יהושע שופמן:

 
 יש, למשל, העניין של בריכות שחייה. 

 
 אני רוצה לסיים לקרוא את ההגדרות. 

 
רא מהרשומות הגדרות "שירותים פיננסיים", "שירותי תחבורה" להצעת חוק איסור )קו 

 (2000-הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות ציבוריים, התש"ס
 

הגדרת שירותי תחבורה לא כוללת מוניות, לגבי מוניות יש הוראה מיוחדת בתקנות  
יב לקחת כל אדם, יש מבחן של סבירות התעבורה. יש בעייתיות מיוחדת בשאלה אם נהג מונית חי

 בתקנות התעבורה. הצענו, בעצה אחת עם משרד התחבורה, להשאיר את זה כך.
 

 דורית ואג:
 

 הבעיה היא בעיקר של עיוורים שרוצים לנסוע עם הכלב. 
 

 יהושע שופמן:
 

 לזה יש חוק מיוחד. 
 

 מנחם:-אלי בן
 

 אומר: זה מקום פרטי, זה לא ציבורי?כתוב "שירות ציבורי", מה קורה במקום שבו אדם  
 

 יהושע שופמן:
 

ציבורי זה דבר שמיועד לשימוש הציבור.  חנות מכולת, למשל, זה אומנם פרטי, כל הצעת  
החוק הזאת נועדה למקומות בבעלות פרטית, אומנם הוא חל על המדינה, אבל בשביל המדינה לא 

אבל מקום ציבורי הוא מיועד לשימוש  היה צריך את הצעת החוק הזאת. אדם אומר: זה פרטי,
 הציבור. ברגע שהוא פותח את שעריו ומזמין את הציבור להיכנס, אז הוא שירות ציבורי.

 
 מנחם:-אלי בן

 
אדם שהוא בעל מקום והוא עושה מסיבה, הוא אומר, שהמסיבה פרטית. זה מעוגן בהצעת  

 החוק?
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 דלית דרור:
 

 זה לא "מי שעיסוקו". 
 

 יהושע שופמן:
 

 מנחם, הוא שוכר מקום ללילה אחד?-אלי בן 
 

 מנחם:-אלי בן
 

 הוא לא שוכר, הוא בעל המקום. יש לי שטח, יש לי האנגר משלי, אני בעל האנגר.
 

 דלית דרור:
 

 תלוי עם הוא עושה זאת דרך עיסוק. 
 

 יהושע שופמן:
 

ראייתית,  כאשר האדם הזה שולח הזמנות לחבריו, או שאדם מתייצב ונכנס, יש פה בעיה 
פי הזמנה מראש, זה מקום -אין ספק. אבל ברגע שאדם רשאי לקנות כרטיס ולהיכנס, שלא על

 המיועד לשימוש הציבור.
 

 מנחם:-אלי בן
 

אדם גר במושב, יש לו שטח של ארבעה דונם, והוא הקים בו מועדון. הוא בעל הקרקע. זה  
 ול בין הכסאות.נחשב פרטי, והוא אומר שהמסיבה סגורה. אני לא רוצה ליפ

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
זו בעיה של הוכחה אם יש לו רשימת מוזמנים אישית, שהוא הזמין. אבל אם כל אחד יכול   

 - - -לבוא מקטגוריה מסוימת, אם הצפונים יכולים לבוא ולהיכנס 
 

 פז:-אופיר פינס
 

ירוע פרטי במקום לא זאת השאלה. השאלה אם אנחנו לא רוצים בחוק להגדיר מה זה א  
 ציבורי.

 
 מנחם:-אלי בן

 
 ", והם מכניסים את מי שהם רוצים.23התשובה של אנשים "זה ערב סגור עד לגילאי  

 
 פז:-אופיר פינס

 
מנחם אומר, שאפשר להתחכם לחוק באמצעות אמירה מהסוג הזה. -חבר הכנסת בן 

 ם ציבורי.השאלה אם לא נגדיר אירוע פרטי במקום ציבורי, שמוגדר כאן כמקו
 

 יהושע שופמן:
 

 1,000נניח שיש אולם, והאולם הזה בבעלות פרטית. ביום ראשון יש חתונה, בחתונה יש  
מוזמנים, אבל הם מוזמנים. זה אותו מקום עצמו, אבל אדם לא יכול להתייצב ולהגיד: אני רוצה 

 100כל אחד שמשלם להיכנס. לכן, החוק הזה לא חל על מצב כזה; ביום שני יש מסיבת ריקודים, ש
שקלים יכול להיכנס אם הוא עובר את הסלקטורים, לזה החוק כן נכנס, מפני שהוא מיועד לציבור 

 בלתי מסוים ולאנשים שאינם נקבעים מראש.
 

 פז:-אופיר פינס
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מדוע שלא תכתוב: אירוע פרטי במקום ציבורי, המיועד לאנשים מציבור מסוים, הכניסה  
 יר רשימת מוזמנים מדויקת.חופשית ללא תשלום, ויגד

 
 מנחם:-אלי בן

 
 אמנון רובינשטיין, אנשים מחפשים פטנטים לעקוף את החוק. 

 
 יהושע שופמן:

 
דין יכול -יש מקרים, למשל, לשכת עורכי הדין עושה במועדון התעשייה אירוע, כל עורך 

ם הוא איננו דין הוא יכול להיכנס, א-שקלים. ברגע שהוא עורך 40להיכנס והוא צריך לשלם 
 דין הוא לא יכול להיכנס. זה אירוע שלא נועד לציבור הרחב, למרות שיש תשלום.-עורך

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
 הוא הסעיף העיקרי, אני מבקש מנציגי הציבור להציג את עמדותיהם. 3מכיוון שסעיף  

 
 עמרי קאופמן:

 
א בכל זאת יש גם קושי מנחם היא לא רק ראייתית, אל-ההבחנה של חבר הכנסת בן 

)א( מדבר על מי שעיסוקו בהפעלת מקום 3משפטי. אני מדבר על הפעלת מקום ציבורי, וסעיף 
ציבורי, כך שייתכן שלמישהו יש מתקנים, למשל, אותו האנגר מפורסם באזור התעשייה של 

לארגן פי החוק שלא להפלות. מצד שני, אני, כאדם פרטי, רוצה -ירושלים, והוא זה שאחראי על
מסיבה פתוחה לציבור המסוים שאני רוצה להזמין, להבדיל ממה שאתה אומר שההבחנה היא לפי 
צבע, זו הבחנה לפי סצנה. אני בוחר את האנשים, לא לפי הצבע שלהם, אלא לפי מי שעונה לקוד 
התרבותי, לבושי, שאני חושב שמתאים למסיבה שלי. אני חושש שהצעת החוק כאן לא תאפשר את 

פי החוק. ייתכן שיש מקום להוסיף -פה על אותו אירוע שאני משתמש במתקן של מי שחייב עלהאכי
)א(, לא רק שאדם לא יפלה בהספקת המוצר, אלא גם לא ייתן ידו לשימוש מפלה במתקנים 3לסעיף 

 שהוא אחראי עליהם.
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

 תגיש את ההצעה שלך בכתב.  
 

 איגוד לשכות המסחר. 
 

 אידית הנדל:
 

ביקשנו להכניס את ההגדרה של מקום ציבורי לכל מקום המיועד לשימוש הציבור, או  
שהציבור נוהג  לעבור בו, או שהציבור נכנס אליו, או רשאי להיכנס אליו. למשל, בקניון, אנחנו 

 מדברים על השטחים הציבוריים של הקניון, לא על העסקים שבתוך הקניון.
 

 יהושע שופמן:
 

 ה חסר כאן?מ 
 

 אידית הנדל:
 

 זה מבהיר את המהות של השטחים הציבוריים בקניון, של המשמעות של קניון. 
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

 אין הבדל בין השטחים הציבוריים לחנות.  
 יהושע שופמן:

 
הכנסנו את המילה קניון להגדרה. הרי גם בקניון וגם בחנות, ודאי שהכוונה היתה  

 בוריים בקניון.לשטחים הצי
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 אידית הנדל:

 
 המטרה שלנו היתה ליצור איזו התאמה למושג רחוב בפקודת הפרשנות. 

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
 תודה רבה. האגודה לזכויות האזרח.  

 
 הדס תגרי:

 
 אין לנו הערות לסעיף הזה. 

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
 ארגון בזכות. עורכת דין נטע דגן, בבקשה.  

 
 נטע דגן:

 
ביצוע התאמות ברוח שוויון זכויות -אנחנו מציעים, לגבי ההגדרה של הפליה, להוסיף: אי 

 לאנשים עם מוגבלות.
 

 יהושע שופמן:
 

 פה יש נקודה מאוד רצינית ומאוד קשה.  
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

 אתה תגיב בסוף.  
 

 ארגוני הסוחרים בישראל, אברהם בירנבאום. 
 

 באום:אברהם בירנ
 

ראש, מובן שארגוני הסוחרים בישראל מתנגדים לכל הפליה שהיא על בסיס -אדוני היושב 
של גזע, לאום, ארץ מוצא, דת ומין. מה חסר בהצעת החוק הזאת? שהיא לא מביאה בחשבון 
שמקור ההפליה איננו בעלי העסקים. בעלי העסקים מעוניינים שיהיה להם מקסימום פדיון, כמה 

ת. אילולא חשבו שהלקוחות הצעירים שלהם, בגלל החינוך שהם קיבלו, מפלים שיותר לקוחו
ועלולים להדיר רגליהם מאותם מקומות מחמת גזע, צבע עור וכן הלאה, אז בוודאי הם לא היו 

 מפלים.
 

 מנחם:-אלי בן
 

 אני לא הבנתי את המשפט האחרון. 
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 אברהם בירנבאום:
 

ות יעקב, לדוגמה. אותה דוגמה שאתה הבאת, אמרתי שמקור ההפליה איננו הקיבוץ אשד 
מנחם. מקור ההפליה הוא הלקוחות, אותם צעירים, שאם יגיעו לשם האנשים עם -חבר הכנסת בן

 העט הזה או האחר, אז הם לא ייכנסו. הצעת החוק לוקה בכך שהיא לא עוסקת בהסברת הנושא.
 

רישוי עסקים. לכן אנחנו חלקם של בעלי העסקים בהסברת הנושא היה צריך להיות בחוק  
מוסיפים סעיף, ואתם, המומחים למשפט, תדעו באיזה מקום להוסיף בחוק רישוי עסקים, שחוק 
רישוי העסקים יחייב להציג בכניסה לכל מועדון ופאב שלט בולט עליו יהיה כתוב: החוק בישראל 

 אוסר הפליה מחמת גזע, לאום , ארץ מוצא, דת ומין.
 

 פז:-אופיר פינס
 

 ש הצעה כזאת של לשכת עורכי הדין.י  
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

 יש נציג ציבור שלא דיבר?  
 

 פז:-אופיר פינס
 

 מאושר? 3סעיף   
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

 אני רוצה לאשר את הסעיף ביום רביעי, כי זה הסעיף שנוגע בעיקר לבעלי המועדונים.  
 

 מנחם:-אלי בן
 

 ל פרטי וציבורי.שלא תתמסמס הנקודה ש 
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

 אני אבקש ממר שופמן, שיענה לך.  
 

 יהושע שופמן:
 

המבחן איננו אם עסק הוא פרטי או לא, השאלה היא אם המקום או העיסוק מיועד  
)ב(: אני מייעד את המקום 2לציבור הרחב. עשינו הכול כדי שאדם לא יוכל לבוא ולהגיד, וזה סעיף 

סוג מסוים של אנשים, ולכן הוא איננו מיועד לציבור הרחב, ולכן זה לא חל עליו. מאידך, שלי רק ל
פי -ודאי שלא נוכל לכלול את החוק הזה על מצבים שבהם אדם מארגן אירוע לחבריו וידידיו, על
פי -הזמנות מראש, זאת אומרת, לא לציבור בלתי מסוים, לא לאנשים שנכנסים באקראי או על

פי רשימה. בבחירת ידידיו אנחנו לא יכולים להתערב, אם הוא בוחר את ידידיו על -עלפרסום, אלא 
 בסיס של שוויון או לא.

 
אם ייוודע שהמקום באמת פתוח לציבור, אדם שאיננו נמנה עם מקבלי הזמנות מראש  

יכול לבקש להיכנס, ולהיכנס, אז החוק יחול. אם אנחנו מדברים על מקום שהוא באמת ובתמים 
 יים אירוע למוזמנים מראש, לא נוכל להתערב בזה.מק

 
החוק הזה נועד למצבים שבהם בא בעל העסק ואומר: אני לא רוצה אנשים מסוג מסוים.  

במקור הוא לא היה מיועד להטלת חובה חיובית על אדם להתאים את העסק שלו, על זה יש חוק 
איזונים של מה זה נטל כבד מדי, מה  נפרד, והוא עבר קריאה טרומית, והוא בוועדה אחרת, ושם יש

אדם צריך לעשות כדי להתאים את המקום שלו. אנחנו הכנסנו פה את העניין של מוגבלות, מפני 
שנתקלנו במצבים, למשל, שבמסעדה לא נתנו לאדם עם מוגבלות להיכנס, לא משום שהמקום 

וק יאסור על הפליה איננו נגיש, אלא משום שבעל המקום אמר: זה ירתיע לקוחות אחרים. הח
מהסוג הזה. אבל החוק הזה, כפי שהוא מנוסח היום, איננו מטיל חובה חיובית לעשות רמפות, 

 לעשות מעליות, לזה יש חוק אחר, שהוא לא פחות חשוב, אבל לא התכוונו שזה יחול.
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 מנחם:-אלי בן

 
שלום? אלה הנושא הזה מאוד רגיש. מה קורה כאשר באים מוזמנים והם בכל זאת גובים ת 

 כן מוזמנים או לא מוזמנים? האדם יכול לבוא ולהגיד: האדון הוזמן.
 

 קולט אביטל:
 

 אם זה מוגדר מראש כאירוע לציבור מסוים. 
 

 מנחם:-אלי בן
 

אני בעד ציבורים מסוימים, אבל בשטח עשוי להיות מצב שאתה, אמנון רובינשטיין, ואני 
ה מוזמן, אתה תעבור עוד שבעה מטרים ותשלם שם באים לאירוע, ואתה תיכנס, כי אומרים שאת

 את הכניסה. אם זה אירוע למוזמנים, אין תשלום.
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

 לסימפוזיון יש תשלום. 
 

 מנחם:-אלי בן
 

אני רוצה שהחוק יהיה חוק מאוד ברור. הוא כביכול מוזמן, הוא נכנס ומשלם, וזה גורם  
 והשני לא. לעקיפת החוק. למה שאחד ייכנס

 
 קולט אביטל:

 
 כשיש ערב סגור ומוגדר מראש, למשל, אתה עושה סימפוזיון. 

 
 מנחם:-אלי בן

 
 יש רשימות של מוזמנים? 

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
יש רשימה סגורה של מוזמנים, אבל האירוע בתשלום. יש הרבה דברים כאלה. כל   

 ום.האיגודים המקצועיים בארץ עושים ערבים עם תשל
 

 מנחם:-אלי בן
 

 זה פתח לעקוף את החוק. 
 

 קולט אביטל:
 

 יכולים להיכנס רק חברים, ואז זה לא ציבור בלתי מסוים, אלא ציבור מסוים. 
 

 מנחם:-אלי בן
 

אם אני רוצה לדעת מי נכנס ומי לא נכנס, שוטר יכול לבדוק את הרשימות? כי כאן הם  
 יכולים לעקוף את החוק.
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 ינשטיין:היו"ר אמנון רוב
 

אנחנו נסמוך על העמותות, ביניהן האגודה לזכויות האזרח, שיבדקו את זה ויפנו עם זה   
 לבתי המשפט.

 
 יהושע שופמן:

 
אף אחד לא יכול להבטיח שאנשים לא ינסו לעקוף חוק, אפשר לעשות את מרב המאמצים  

 כדי שהחוק לא ייתן פתח לעקיפה.
 

 מנחם:-אלי בן
 

 פרטית, והם יכניסו את מי שהם רוצים. הם יגידו: זו מסיבה 
 

 קולט אביטל:
 

 מנחם, ועד עובדי משרד המסחר והתעשייה מחליט לעשות מסיבת פורים.-אלי בן 
 

 מנחם:-אלי בן
 

קולט אביטל, אני לא מדבר על זה, את מבינה בדיוק למה אני מתכוון. אני מתכוון לכך  
בה מסיבה פרטית, ואיך אפשר למנוע את שאנשים מכניסים את מי שבא להם, הם קוראים למסי

 זה ממנו כשזה לא מסיבה פרטית?
 

 אברהם בירנבאום:
 

מנחם. הייתי מציע להגיד, ואני לא בקיא עכשיו בפרטי -יש טעם בדבריו של חבר הכנסת בן 
 הסעיף, שהחוק אוסר את זה במקום שהוא למטרת רווח.

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
 יש סעיף כזה.  

 
 שופמן: יהושע

 
 יש סעיף הפוך. 

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
 בהצעת החוק הממשלתית. 7אני רוצה להפנות את תשומת לבך לסעיף   

 
 הדס תגרי:

 
 .4סעיף  

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
 שם הנתבע חייב להוכיח.  

 
 יהושע שופמן:

 
 במקרים מסוימים יש הפיכת נטל. 
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 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

 הוא מבקש לדעת פרט מסוים עליך, אז הוא צריך להוכיח שלא היתה הפליה. אם  
 

 יהושע שופמן:
 

סעיף קטן )ב(, שעדיין לא קראתי, אומר, ש"אין נפקא מינה אם העיסוק נעשה למטרת  
רווח או לא למטרת רווח, או אם נגבה תשלום או לא נגבה תשלום תמורת הספקת המוצר או 

 תן הכניסה או מתן השירות". ניסינו לאטום את כל הפרצות.השירות, הפעלת המקום, מ
 

 ראש(-ראש הוועדה כממלאת מקום היושב-)חברת הכנסת קולט אביטל מחליפה את יושב 
 

 יהושע שופמן:
 

ההגדרה "מי שעיסוקו", גם כאן ביקשנו להרחיב וכתבנו: "לרבות בעלים, מחזיק או מנהל  
וצר או השירות הציבורי או על הפעלת המקום הציבורי של עסק וכן האחראי בפועל על הספקת המ

או הכניסה אליו". כלומר, גם הבעלים וגם האחראי בפועל, שהוא נמצא במקום ונותן את 
 ההוראות.

 
 מנחם:-אלי בן

 
אפשר לעקוף את החוק ולהחליט שרק הסלקטור יועמד לדין, או שיש אחריות  

 מיניסטריאלית?
 

 יהושע שופמן:
 

ק בהעמדה לדין. החוק הזה עוסק בעילת תביעה אזרחית ובתשלום פיצויים החוק לא עוס 
 למי שנפגע, לרבות פיצויים ללא הוכחת נזק, לרבות עילת תביעה לארגונים שעוסקים בעניין.

 
 דלית דרור:

 
 אפשר לתבוע כל אחד מהם, ויש להניח שיתבעו את בעל המקום. 

 
 אברהם בירנבאום:

 
דין ולהגיש -ם שהפלו אותם לרעה, אין להם כסף לקחת עורךברור שאותם חיילים מסכני 
 תביעה.

 
 היו"ר קולט אביטל:

 
 הם יכולים לגשת לאגודה לזכויות האזרח. 

 
 אברהם בירנבאום:

 
יש להם זמן ללכת? הם בכלל יודעים שיש אגודה לזכויות האזרח? צריכה להיות גם  

לא ייאכף. חייל בחופשה לא יחפש את סנקציה פלילית, ושהמפלה יקבל קנס ראוי, אחרת החוק 
 האגודה לזכויות האזרח וירוץ אליה.

 
 יהושע שופמן:

 
 זה גם לא יגיע למשטרה. 
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 מנחם:-אלי בן
 

 אם זה יגיע למשטרה, מה המשטרה תעשה? 
 

 יהושע שופמן:
 

 זאת בדיוק הנקודה. 
 

 מנחם:-אלי בן
 

 למה עושים חוק בלי שיניים? 
 

 דלית דרור:
 

 תבוע תביעה אזרחית.נפגע יכול ל 
 

 הדס תגרי:
 

אנחנו לא מתלהבים מהעניין של סנקציה פלילית, אבל אין ספק שהקטע של אכיפה הוא  
מאוד בעייתי, בתור מי שעל כתפינו מטילים את זה, שאנחנו נלך ונגיש את התביעות. מאוד קשה 

פקחים של העירייה. להגיש תביעות ומאוד קשה להוכיח. אולי אפשר למצוא דרך מינהלית, אולי ה
היו סיטואציות שאנשים התקשרו למשטרה, והמשטרה אפילו הגיעה, ואז יש את האירוע במקום, 
וחמישה אנשים מסכמים מה שקרה, וזה יוצר הרתעה מסוימת מבחינת בעל העסק. אני לא אומרת 

ו, , שיכול לעשות משהOFFICERשזה הפתרון, אבל יש יתרון מסוים מבחינת הנגישות לאיזה 
 שיכול להגיע. אין ספק שהחוק מאוד חשוב, אבל הוא לא פותר את הבעיה של האכיפה.

 
 עמרי קאופמן:

 
אני רוצה להצטרף לדברים של הדס תגרי מהאגורה לזכויות האזרח. הניסיון באמת  

מאכזב מבחינת היוזמה שהמדינה לוקחת בנושא אכיפה. יש את החוק המפורסם של שוויון 
, שמלמד שהיחידות מטעם משרד העבודה והרווחה לא ממש שולחות פקחים, הזדמנויות בעבודה

הן עושות את העבודה הקלה יותר. במקרה הטוב הן מחפשות בעיתונים את המודעות המפלות, הן 
לא בפועל מגישות את התביעות. עצם זה שאפשר יהיה במכתב, למשל, של האגודה, לומר שמדובר 

ה, זה גם עבירה פלילית, יש את התיוג הפלילי, אני מקווה פה בעוולה אזרחית, אבל מעבר לז
שהתיוג הפלילי יישמר, שזה עדיין ייתפס בחברה כאות קין, יש לזה משמעות הצהרתית וגם 
אופרטיבית לימים יבואו. נקווה שנגיע גם לימים שבהם המדינה לא תגיד: יש את האגודה לזכויות 

ביעות בשם החייל שבחופשה. המדינה לא צריכה האזרח עם חמישה עורכי דין, שיגישו את הת
ראש רובינשטיין הזכיר את הניסיון האמריקני, אז יהושע -להרים ידיים בהקשר הזה, ואם היושב

בהקשר של שוויון הזדמנויות בעבודה, וזה קיים גם בנושא של  .E.E.O.C-שופמן בוודאי מכיר את ה
בניין מגורים בוושינגטון ומבקש לשכור הפליה על בסיס של הספקת שירותים. כשאתה נכנס ל

דירה, מאחורי הדלפק יש את אותה מודעה שדיבר עליה חברי מהלשכה. המודעה היא מודעה 
חשובה. זה שאותו אדם ידע שמאחורי גבו יש מודעה שאומרת, שזו גם עוולה אזרחית, ושהמדינה 

הארגון, גם לאדם שפונה גם יכולה לנעוץ בו את שיניה, יש לזה משמעות גם לאדם שיושב בשם 
לקבל את השירות וגם לאפשרות הפוטנציאלית, שהאדם ידע שהוא גם יכול לתבוע בעילה של 

 עוולה אזרחית וגם לפנות לרשויות לאכיפה פלילית.
 

 ראש(-ראש הוועדה אמנון רובינשטיין חזר ותפס את מקומו כיושב-)יושב
 

 יהושע שופמן:
 

ריך עבירה פלילית. אנחנו לא ננהל מלחמה נגד סעיף הנושא שעלה כרגע הוא השאלה אם צ 
 פלילי. בחוקים הזרים, למיטב זכרוני, האכיפה היא אכיפה אזרחית ולא אכיפה פלילית.
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 הדס תגרי:
 

 שם יש אכיפה אזרחית הרבה יותר אפקטיבית של המדינה. 
 

 יהושע שופמן:
 

אדם באוניברסיטה התוכנית של משרד המשפטים, ביחד עם מכון מינרווה לזכויות  
העברית, היא להכין, תוך זמן יחסית קצר, הצעה לנציבות זכויות  האדם, שזה הגוף היותר מתאים 
לאכוף חוקים מהסוג הזה, ולא המשטרה. אם הוועדה תחליט שצריך סעיף פלילי, ננסח סעיף 

 פלילי.
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

 כלל.מהניסיון שלי, חוקים פליליים לא מתבצעים ב  
 

 עמרי קאופמן:
 

בהיעדרך דיברנו על ניסיון מאכזב של חוק שוויון ההזדמנויות, אבל עדיין ניסיתי להבהיר  
שיש לזה גם משמעות לימים יבואו. לכשתוקם הנציבות, אפשר יהיה להצביע על אותם חוקים שיש 

 להם בסיס פלילי, כצינור.
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

 היא יותר יעילה. אכיפה אזרחית בישראל  
 

 מנחם:-אלי בן
 

אני לא משפטן, אבל כפי שאני מבין, אפשר רק ללכת לאגודה כזאת ולאגודה אחרת,  
 והאדם לא ילך לשום מקום. יהיה חוק על הנייר, ובתכלס לא עשינו שום דבר.

 
 קולט אביטל:

 
 אתה יכול ללכת לבית משפט, והשופט יכול לקבוע מה העונש. 

 
 יהושע שופמן:

 
כבר יש ניסיון, שקיבל פרסום די גדול, לגבי אטרקציה בים המלח. אנשים תבעו בבית  

פי חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, והדבר -משפט שלום וקיבלו פיצויים, אפילו בלי חוק, על
 מרתיע. פסקו סכומי כסף ניכרים למי שתבע.

 
 מנחם:-אלי בן

 
 אחד מתוך אלף ייגש לתבוע. 

 
 שטיין:היו"ר אמנון רובינ

 
 יזמין משטרה. 100,000אחד מכל   

 
 הדס תגרי:

 
 משטרה הרבה יותר נגישה. 
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 מנחם:-אלי בן
 

 אמנון רובינשטיין, כשהמשטרה יכולה להיכנס זה מאוד מרתיע. 
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

 נדון על זה ונצביע אחרי שנשמע את הנציגים.  
 

 מר בירנבאום. 
 

 אברהם בירנבאום:
 

ראש, אני רוצה להשמיע לאוזניך את אשר אמרתי קודם. חייל בחופשה, -יושבאדוני ה 
שמופלה, היכן הוא יחפש את האגודה לזכויות האזרח? אם הוא יפנה למשטרה, תגיע ניידת, ויוכלו 

 לטפל בעניין?
 

 גיל איכבום:
 

בגלל הבעיה של האכיפה, חשובה ההצעה של השילוט, מעבר למה שאמר פה חברי, שכל  
ידע "אני לא הדפוק היחיד, אני יכול להתלונן, יש לי למי לפנות", גם אם אנחנו יודעים שאין אחד 

לזה כוח של חוק. שיהיה לזה גם כוח מרתיע כנגד הבעלים של המועדונים, שיידעו שהם תחת עין 
 פקוחה.

 
 יהושע שופמן:

 
 ראש, עד יום רביעי נכין הצעה על השילוט.-אדוני היושב 

 
 רובינשטיין:היו"ר אמנון 

 
ייתכן שאנחנו צריכים לעשות כך שהשילוט יהיה חובה ושהיעדר השילוט יהיה עבירה   

פלילית, מפני שקל לוודא. אם אין שלט, אתה בא ורושם דוח. לגבי דברים אחרים המשטרה תגיד, 
 שאין לה מספיק כוח אדם לטפל בזה.

 
 מנחם:-אלי בן

 
 יא האדם שלא מכניסים אותו.הבעיה שלי היא לא השילוט, הבעיה שלי ה 

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
 דורית ואג, אני מבקש להזמין לישיבה הבאה את נציג המשרד לביטחון פנים.  

 
 יהושע שופמן:

 
 הוא סעיף הסייגים. 4סעיף  

 
להצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה  4)קורא מהרשומות סעיף  

 (2000-סלמקומות ציבוריים, התש"
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

 לגבי זה יש מכתב. תקראו את תמציתו לפרוטוקול.  
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 הדס תגרי:
 

(. זו פעם ראשונה שבחוק ישראלי מעוגן היתר חוקי 3)4אני אתחיל בהתייחסות לסעיף  
ליצירת הפרדה בין גברים לנשים. בדוגמאות, גם אלה שמובאות בדברי ההסבר וגם אלה שהביא 

 .שופמן, דיברו על בריכות שחייה או חתונות ושמחות אותן מר
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

 אביב.-יש חוף בנפרד לחרדים בתל  
 

 הדס תגרי:
 

אביב -אלה לא הדוגמאות הבעייתיות. אין לנו בעיה עם זה שמתוך שבעת החופים של תל 
ה הוא הרבה יותר רחב, יהיה חוף אחד, שיהיו בו ימים נפרדים. הבעיה, שהניסוח של הסעיף הז
אם זה תחבורה ציבורית ובשנים האחרונות יש תופעה שהולכת ומתרחבת של דרישה להפרדה, 

ואם זה קורסים להכשרה מקצועית של משרד העבודה והרווחה, ואפילו בקורסי נהיגה מונעת של 
קורס. משרד הרישוי, שנשים נתבקשו ללכת לחדר נפרד, כדי שגברים דתיים יוכלו לעשות את ה

הניסוח הזה הוא ניסוח מאוד רחב, והוא מתייחס לכל הדברים האלה, הוא לא מתייחס רק 
לחתונה, שחתונה מטיבה היא אירוע פרטי, שכמובן אפשר לעשות בה מה שרוצים. גם השימוש 
במונחים של "סביר", שזה רף מאוד נמוך בהשוואה, למשל, ל"חיוני". לא שזה מתקן מבחינתנו, 

 ניסוח הוא מאוד רחב. ההיתר שנפרץ כאן הוא מאוד בעייתי.אבל אפילו ה
 

(. אנחנו לא חושבים שיש הצדקה של ההגבלה הזאת, אני 2אנחנו מסכימים עם סעיף קטן ) 
מבינה את הבעייתיות שהביאה לזה, שאינה למטרת רווח. אם אכן מדובר בצורך מיוחד שמטרתו 

סוח באופן שיבהיר שזה לא טעם שמטרתו היא איננו הפליה וכן הלאה, אולי צריך לחדד את הני
ידי כך ליצור את האיזון שנותן את המקום -הפליה או מונע מהפליה או מביא להפליה, ועל

 להתחשבות בצרכים מיוחדים של קבוצות.
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

 יש בארץ מועדונים חברתיים למטרת רווח?  
 

 יהושע שופמן:
 

 החוק הזאת, אם זה לא יהיה כתוב.יהיו אחרי שתעבור הצעת  
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

 חברת הכנסת קולט אביטל.  
 

 קולט אביטל:
 

משום שזו הפעם  -( משני טעמים: דבר ראשון 3)4אני רוצה להצטרף להסתייגות לסעיף  
הראשונה, שתתקבל לפי חוק ההגדרה של הפרדה בין גברים לנשים, וזה יכול להיות תקדימי. זה 

אנחנו חייבים להקפיד לא להיכנס לכל  -סביר. ההגדרה היא גורפת למדי; דבר שני -ראה לי בלתינ
 ההגדרות מה זה סביר ומה זה לא סביר.

 
 עמרי קאופמן:

 
אני רוצה להצטרף להסתייגות. החוק כולו, וזה דבר שנאמר בתחילה, הוא לא במקום  

ם מקרים שאנחנו רואים מדי יום בתקשורת, חוקה, הוא נותן קונקרטיזציה לעיקרון השוויון באות
לגבי דרישות מתי להפריד בין נשים וגברים ומתי לא, שמענו שזה מגיע גם ליחידות צה"ל, זה מגיע 

יש כבר התמודדות עם הנושא הזה.  -לקורסים להכשרה מקצועית, כמו שדוברת האגודה הזכירה 
, שאומר: "אין רואים 1988-וק חדש מיש אותו חוק שהזכרתי קודם, חוק שוויון הזדמנויות, ח

הפליה, לפי סעיף זה, כאשר מתחייבת מאופיים או ממהותם של התפקיד או המשרה". לסעיף הסל 
הזה הכניסו הבחנות על בסיס של רקע ביטחוני ורקע לאומי ועל רקע תרבותי ועל רקע של גיל ועל 

דו את ההחלטה בידי בית רקע של מין, לא שההבחנות האלה הן הבחנות מותרות, אבל הפקי
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המשפט, בהנחה שהוא אמון על רחשי הלב של הציבור, ועל המקומות שנכון לקבוע בהם גבול. זה 
המקום שבו סעיף סל כזה מאפשר איזון ולא אמירה קטגורית לגבי גברים ונשים, שהיא זוכה כאן 

 ידי המחוקק להבדיל מהבחנות אחרות שנכון היה להזכיר.-לידי העדפה על
 

 ו"ר אמנון רובינשטיין:הי
 

 תודה רבה.  
 

יהושע שופמן תתייחס לנושא למה צריך סעיף מיוחד ולא מספיק הסעיף של שוויון  
 הזדמנויות.

 
 יהושע שופמן:

 
הזה נועד לתופעות שחשבנו שאין מקום לאסור עליהן, שלא מדובר על אופיו של הסעיף  

ונות שלה, ואם תרצו לדבר על השירות עצמו, אלא באופי האוכלוסייה, הצרכים והרצ
. כשמדובר, למשל, בהקרנת סרט לציבור החרדי, וכשיש קונקרטיזציה של חוקה, גם חופש הדת

הקרנות נפרדות, וזו תופעה קיימת פה בירושלים, יש הקרנות בימים מסוימים לגברים ובימים 
האוכלוסייה. לא אחרים לנשים. הדבר איננו נובע מאופי השירות שהוא סרט, הוא נובע מאופי 

 חשבנו שלגיטימי באותה מידה להגיד: יש הקרנת סרט ליהודים בלבד.
 

 קולט אביטל:
 

 מסוימת.-אבל זו אוכלוסייה מסוימת ולא בלתי 
 

 יהושע שופמן:
 

אם נגדיר את זה כך, אז פספסנו את החוק כולו. אם אני מתיר לכל אדם לבוא ולקבל את  
ההפליה, ואז אני נמלט מהחוק, אין חוק. אחרת, אני אבוא  השירות, אבל מגדיר מראש לפי עילות

 ואגיד "זו הקרנה לאשכנזים בלבד", ואז אין חוק. להגיד לאשכנזים בלבד, לא מקובל עלינו.
 

 קולט אביטל:
 

 ולגברים בלבד, זה בסדר? 
 

 יהושע שופמן:
 

סביר, שאם אני נותן את הדוגמה, שאני כשלעצמי אינני חושב, ואם מישהו חושב אחרת שי 
יש ציבור שמבחינת אורח חייו יש מקום לקיים הקרנות נפרדות של סרטים לגברים ולנשים, או 
הפרדה בחוף רחצה, או במסגרות לימוד, יש תמיכה למשל של מסגרות לימוד לנשים, ויש, אגב, 

 מסגרות לימוד לגברים.
 

 קולט אביטל:
 

ורי, תמורת תשלום, אני באה ולא פי חוק, ביום מסוים, בעד שירות ציב-אתה אומר שעל 
 יכולה להיכנס.

 
 יהושע שופמן:

 
אני מדבר על אותן מסגרות שנעשות בדרך כלל באוכלוסייה מסוימת. כל עוד יש  

קומפלקסים של בתי הקולנוע בירושלים, שכל אחד יכול להיכנס אליהם, אני לא חושב שהמחוקק 
 .ר החרדיצריך לאסור על השכרת אולם בגאולה להקרנות לציבו

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
 בריכת השחייה זו הדוגמה הנפוצה.  

 
 הדס תגרי:
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 הבעיה היא שאנחנו לא מדברים על בריכת השחייה. 

 קולט אביטל:
 

אני לא רואה סיבה שבשירות ציבורי, כמו אוטובוס, שאנשים מחכים לפעמים שעה,  
 תיעשה הפרדה בין גברים לנשים.

 
 נשטיין:היו"ר אמנון רובי

 
 ברק יש הפרדה כזאת.-בתוך בני  

 
 עמרי קאופמן:

 
הבעיה שזה מתרחב מהבריכה הציבורית להקרנה, ומהקרנה למפעל, ומחר יהיה מפעל  

 הייטק שיהיה לנשים בלבד.
 

 יהושע שופמן:
 

אם יימחק הסעיף הזה, נדמה לי שאותה תופעה קיימת, אירועי תרבות לציבור החרדי תוך  
גברים לנשים, או הבעיה היותר גדולה היא, לא שעושים את מופע התרבות  כדי הפרדה בין

ואומרים: צד ימין לגברים וצד שמאל לנשים, את זה אולי אפשר להשחיל בחוק, אבל התופעה 
 קיימת שיש אירוע תרבות לגברים בלבד או לנשים בלבד. 

 
ה למנוע זאת. אם (, נדמה לי שאסרנו על זה, ואני לא רואה הצדק3אם נמחק את פסקה )

השאלה היא איך למנוע מאישה להיכנס להקרנה, דומני שאם נאסור על זה, אנחנו בעצם נמנע 
מציבור מאוד גדול ליטול חלק בפעילות מהסוג הזה, כאשר מבחינתו הוא אינו יכול להשתתף 

 באירועים מהסוג הזה כשאין הפרדה.
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

ח אומרת שיש מקרים שכן, היא רק אומרת שזה סעיף רחב מדי, גם האגודה לזכויות האזר
 היא לא אומרת שיש איסור מוחלט.

 
 פז:-אופיר פינס

 
 מה הצעתם כאלטרנטיבה? 

 
 הדס תגרי:

 
שתי אפשרויות: האחת היא להשאיר "באופיו או מהותו של המוצר"; השנייה היא,  

רים שקשורים לצנעת הגוף שאפשר היה לנסח סעיף שמתייחס בצורה יותר ספציפית לדב
 ולהתערטלות, שזה כל הנושא של בריכות שחייה וכן הלאה.

 
יהושע שופמן, בתשובה שלך לא התייחסת לבעייתיות. התפיסה כאילו יש שאלה מאוד  

סטרילית, לאיזו אוכלוסייה אנחנו מדברים, זה איננו המצב. כשאנחנו מדברים על הספירה 
פירה הטרוגנית. ההנחה שבתוך הציבור שעליו אתה מדבר יש הציבורית, ספירה ציבורית היא ס

תפיסה הומוגנית שזה בסדר, היא גם לא נכונה. היו הסעות מהיישוב בית"ר לירושלים, ופנו אלינו 
אנשים דתיים חרדים ואמרו: כופים עלינו. התפיסה שבתוך הציבור הזה זה הומוגני, גם כן לא 

דברים, שאנחנו כבר רואים אותם, גם במסגרת השירות נכונה. העובדה שהסעיף הזה גם חל על 
 הציבורי, שיש אוטובוסים נפרדים של תחבורה ציבורית.

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

רבותי, הבעיה הזאת היא לא פשוטה, ואני לא יודע אם הסעיף הזה עונה על הבעיות,   
 הבעיות שהעלתה חברת הכנסת אביטל.

 
לאלכסנדרייה וראיתי חשמליות נפרדות לנשים וגברים,  באתי לביקור למצרים ונסעתי 

 ברק.-ונדהמתי. כשחזרתי ארצה שמעתי שיש אוטובוס כזה בבני
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פירוט. הדרך לפרט היא קודם כול לומר  -יש שתי דרכים לפתור את הבעיה: הראשונה  

י, זה . אנחנו לא נלחם כעת על הפרדה במערכות החינוך של הציבור הדתי והחרדבאיזה שירותים
דתי עצמאות מוחלטת. למורת רוחי, הם הגדילו בזמני את -חוק אחר לגמרי. יש לחינוך הממלכתי

האגודה לזכויות האזרח צודקת בדבר  -ההפרדה המינית. יש להם אוטונומיה לפי החוק. השנייה 
ההפרדה תפגע באורח החיים, או בהשקפת עולם או באמונה דתית. זה מוכרח להיות -אחד, שאי

 של התנגשות, כמו בבריכות השחייה, ולא דבר כללי שיאפשר להפריד בכל שירות ציבורי. משהו
 

אני מציע שמשרד המשפטים יכין ניסוח אלטרנטיבי או שני ניסוחים אלטרנטיביים ליום  
 רביעי. זה צריך להיות דבר הרבה יותר מוגבל, לא כמו בהזדמנויות בעבודה.

 
 פז:-אופיר פינס

 
מנחם, הממשלה ניסתה להציע חוק -חוק שלי והצעת החוק של אלי בןבהבדל מהצעת ה  

 כולל, ואז יש לה קושי לעשות חוק גורף.
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

 גם החוקים באמריקה הם גורפים.  
 

 הדס תגרי:
 

 שם אין עיגון לנושא ההפרדה. 
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

מריקה היא לא דוגמה טובה, כי באמריקה יש באמריקה יש חינוך נפרד לבנים ובנות. א  
 הפרדה בהרבה מקומות.

 
 פז:-אופיר פינס

 
המוטיבציה שלנו היא מוטיבציה ספציפית. אנחנו עוסקים בנושאים שלא קשורים לדת   

ומדינה, הם קשורים לנושאים חברתיים אחרים. הבעיה פה מבחינתנו, בחוק של הממשלה, שברגע 
ה מעגן את ההפליה בחוק, למרות שאנחנו יודעים שההפרדה או שאתה כותב את הדברים, את

 ההפליה קיימת. מצד שני, אם אתה לא מתייחס, אז כולם הופכים להיות עבריינים.
 

 מנחם:-אלי בן
 

 אני אמרתי שזה חוק בלי שיניים. 
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

 אתה טועה, אבל אנחנו עוד נדון בשאלה הפלילית.  
 

 דלית דרור:
 

כדי לנסות להציע ניסוחים אני רוצה לחזור על הדברים. הערה אחת היתה להחמיר את   
הפרדה פוגעת בפרטיות, -המילה "סביר", או להגיד שזה מתחייב, או להפוך את הדברים, כשאי

והדס תגרי אמרה שהיא מציעה לצמצם למקרים שבהם יש התערטלות הגוף, למשל בבריכת 
שונה לגמרי הוא עניין של מסורת, כשאין קשר לפרטיות או  שחייה. באוטובוסים העניין

 להתערטלות.
 

 הדס תגרי:
 

אני לא חושבת שזה לגיטימי. אני לא חושבת שצריך להתיר בספירה הציבורית הפרדה בין  
 .גברים לנשים
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 דלית דרור:
 

ניסינו בסיפה לדון בנסיבות של המקרה הספציפי ולשאול את עצמנו האם לאותו קו  
 ובוס יש אלטרנטיבות זמינות או לא וכן הלאה.אוט

 
 הדס תגרי:

 
אני לא חושבת שהשאלה היחידה היא שאלת האלטרנטיבה, כשמדובר בקו אוטובוס  

ציבורי שנוסע בתוך העיר, אני רוצה לחדד את הנקודה, זה אולי לא נאמר במפורש, אבל יש 
באופן חלקי, בין התייחסות התייחסות שונה לחלוטין, שהיא לא מוצדקת באופן מלא, אלא 

להפרדה בין גברים לנשים לבין התייחסות לכל הפרדה או הפליה אחרת. אני חושבת שבבסיס 
ההפרדה בין גברים לנשים, לא במה שקשור לחשיפה, אלא במה שקשור לחוף הים, במידה רבה יש 

ם הציבורי, פה תפישה שבבסיסה יש הפליה, של תחימה של נשים לתחום הפרטי ושל גברים לתחו
 ויש מדינות אחרות שיש בהן הפליות הרבה יותר חריפות.

 
כאשר אוטובוס נוסע בעיר ואומרים: נשים מאחור וגברים מקדימה, זה לא משהו שצריך  

 לקרות בספירה הציבורית.
 

 פז:-אופיר פינס
 

 קוו. -זה גם לא קרה אף פעם, מה שקרה לאחרונה זו שבירה של סטטוס  
 

 עמרי קאופמן:
 

ראש הזכיר את הנושא של רגישות דתית, ודווקא בגלל האזכור האמריקני חשוב -היושב 
 20להתייחס לעניין  שיש פה מונח מאוד גמיש. רגישות דתית, כמו שהוזכר, לא הייתה קיימת לפני 

ברק -שנה לגבי אוטובוס מעורב. היה אולי מיניבוס שקישר בין נטורי קרתא לבני 30שנה  או לפני 
ע בשירות פרטי, יכול להיות שעכשיו החוק יוצר בעיה למצב כזה. להיכנס למדרון חלקלק והוא נס

אביב, נהפוך את הזירה הציבורית למקום שבו נתח אחר -שבו מחוף ציבורי, אחד מתוך שבעה בתל
נתח יהפוך להיות אזור של הפרדה זה פשוט תחזית לא נכונה למקום שהריבון רוצה להגיד שמיזוג 

הברית. -זוג אתני ומיזוג מיני הוא דבר נכון, זו הצהרה של המחוקק, וזה קורה בארצותגלויות ומי
למורמונים גם היתה רגישות דתית בעניין של מונגמיה ופוליגמיה, ובא הריבון ואמר: לא, פה אני 

 מעביר קו, למרות הרגישות הדתית יהיו נישואים מונוגמיים בכל מקום.
 

הבחנה בין נשים וגברים בסקטור הציבורי, והשאלה היא אנחנו בסיטואציה שיש בקשה ל 
 אילן החליטו שזה כבר גולש בין האזור הפרטי לאזור הציבורי.-מה זה סקטור ציבורי. בכביש בר

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
הברית עדיין יש -הברית עם ההפרדה בין נשים לגברים? איך בארצות-מה קבעו בארצות  

 מועדונים רק לגברים?
 

 יהושע שופמן:
 

היו כמה פסיקות לגבי מועדונים שאמרו, שזה נכנס לחריג של המועדון הסגור, והם  
 רשאים להגדיר לעצמם שזה מועדון לגברים בלבד.

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

 אין קולג'ים לנשים בלבד באמריקה?  
 

 יהושע שופמן:
 

 ודאי שיש. 
 

 פז:-אופיר פינס
 

 יה הזאת.לא צריך להיכנס לסוגי  
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 דלית דרור:

 
 אם אתה מוריד את הסייג הזה בכלל, אתה מוריד גם את בריכות השחייה. 

 
 פז:-אופיר פינס

 
תקשיבו לחברי הכנסת בהצעות החוק הפרטיות. לפעמים אתה מנסה לתת תשובה כוללת,   

 אפשר לתת תשובה כוללת.-ואי
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

 לית.לא בחברה כמו החברה הישרא  
 

 יהושע שופמן:
 

לא הזכרתי בראשית הדברים, שהחוק הזה בא ליישם גם מחויבות של ישראל לפי אמנות  
. לא הייתי בקלות מוותר על ההצעה 1999-, שאישררנו ב1966-לאומית מ-לאומית: אמנה בין-בין

 המלאה.
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

 סתדרים עם החוקים?חרדים בכל העולם, איך הם מ-יש ציבורים יהודים  
 

 פז:-אופיר פינס
 

על ותראה: באקונומי הם לא מוכנים לשבת ליד נשים, בביזנס הם יושבים -תיסע באל  
 חופשי ליד נשים. זו שאלה של אלטרנטיבות.

 
 קולט אביטל:

 
 בעיקר אם עושים להם שדרוג. 

 
 פז:-אופיר פינס

 
 ראיתי את זה במו עיני.  

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
 אם רוצים להעביר את החוק כמו שהוא, אם ניכנס לעניין הזה, לא נצליח להעביר אותו.  
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 פז:-אופיר פינס
 

הדתיים שאלו: מה  -אני אראה לך את הפרוטוקולים  -כבר לגבי הצעות החוק הפרטיות  
אז קורה כאן? אמרנו להם: עזבו את הכול, מדובר על עניין נקודתי, של פאבים, של דיסקוטקים, ו

 הם אמרו: בסדר.
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

 מבחינת עקרונות של חוקה ליברלית צריך לכבד את חופש המסורת הדתית והחרדית.  
 

 הדס תגרי:
 

 אם יש מסורת דתית שמתנגדת להשכיר דירה לערבים או ללא יהודים, אתה מכבד את זה? 
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

ודרוזיות מחובת תמונה בתעודת זיהוי, משום שהן לא היו החוק פטר נשים מוסלמיות   
 מוכנות להצטלם.

 
 עמרי קאופמן:

 
 יכול להיות שזה מתחייב מאופיו ומהותו של המוצר. 

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
 ההפרדה תפגע בהשקפת עולמו ובאמונתו.-זה לא מוצר. ההצעה שלי היא שאי  

 
 הדס תגרי:

 
י הוא יגיד שלנסוע באוטובוס עם אישה זה פוגע באמונה שלו. זה זה לא פותר את הבעיה, כ 

 עניין סובייקטיבי לחלוטין. בעצם זה שזה אמונה זה עדיין לא אומר בהכרח שזאת לא הפליה.
 

 יהושע שופמן:
 

הוויכוח הוא על המהות, אם הבנתי נכון את מה שהדס תגרי אומרת. נדבר על מופעי בידור,  
נשים וגברים מטעמי מסורת דתית, אם הבנתי נכון, את חושבת שזה דבר למשל. כשמפרידים בין 

 שצריך להיכנס לחוק, דהיינו, לא להתיר את התופעה הזאת, כי לא מדובר בעניין של התערטלות.
 

 קולט אביטל:
 

כשאנחנו מדברים על חקיקה, האם יש אפשרות להכניס התייחסות למסגרות וולונטריות.  
בין מסגרת וולונטרית. קולנוע איקס מחליט, בצורה וולונטרית, שהוא  הרי צריך לעשות הבחנה

מייחד ימים לציבור כזה וימים לציבור אחר. זו מסגרת וולונטרית. אבל אתה יכול להכניס דבר כזה 
בחוק, כפי שהכניסו, משום שברגע שמחר אני נכנסת לאוטובוס ואומרים לי "גברת, אחורה", וזה 

ר מבחינת החוק, אני לא יכולה להגיש נגדך תביעה. השאלה היא עד כמה פוגע ברגשותי, אתה בסד
אתה יכול להרשות דברים שהם במסגרת מתן שירותים לציבור דתי, שזה מובן מאליו, מתן 
שירותים מיוחדים בימים מסוימים, קביעת מסגרות וולונטריות, אבל לא להפוך את זה לחוק, 

 ה נגדי.שבסופו של דבר אפשר להפוך אותו להפלי
 

 יהושע שופמן:
 

 החוק הזה עוסק בעיקר במה שאת קוראת מסגרות וולונטריות. 
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 קולט אביטל:
 

 אתה מדבר על מקומות ציבוריים. 
 

 הדס תגרי:
 

 היא מתכוונת וולונטרי מבחינת הצרכן. 
 יהושע שופמן:

 
 מידת החיוניות של השירות. 

 
 קולט אביטל:

 
 לי: גברת, יש תור נפרד לגברים ולנשים.מחר אני רוצה להיכנס לבנק ויגידו  

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
 לא נוכל לקבל את זה.  

 
 פז:-אופיר פינס

 
 אתה נותן הכשר לדבר שיכול להיות מאוד מרחיק לכת.  

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
 אפשר לומר שלציבור שאמונתו הדתית אוסרת על זה, שהוא יוכל לבקש הפרדה.  

 
 הדס תגרי:

 
אז יבוא אלי פקיד שומא, שאני נותנת לו הרצאה על איסור הפליה בעבודה, והוא אומר לי:  

 בא אלי נישום חרדי ואומר בבקשה תן לי רק פקיד שהוא גבר. זה בסדר או לא בסדר?
 

 יהושע שופמן:
 

 זה לא החוק הזה. אני מוכן שהסעיף הזה לא יחול על גופים ציבוריים. 
 

 הדס תגרי:
 

 תחבורה ציבורית? מה לגבי 
 

 דלית דרור:
 

(, גם לגבי החיוניות, שאולי קולנוע זה לא 3)4את אמות המידה ניסינו להתוות בסיפה של  
כל כך חיוני ותחבורה ציבורית זה כן חיוני, גם לגבי קיומה של אלטרנטיבה, שאין הרי קו בלעדי 

 כקו שיש בו הפרדה.
 

 הדס תגרי:
 

 בסדר? לא.אוטובוס כן ואוטובוס לא, זה  
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

אפשר -אנשי משרד המשפטים, אנחנו יושבים בפורום פוליטי, בפורום הפוליטי הזה אי  
 יהיה להעביר את הצעת החוק הזאת.

 פז:-אופיר פינס
 

 אנחנו מבינים את הבעייתיות, אבל הסעיף הזה גורף.  
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 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
שיענה על הבעיות של המצוקה האמיתית. זה צריך להיות דבר  אני מציע למצוא ניסוח  

שבו התנגשות האינטרסים בין השוויון ובין אורח החיים הדתי הוא מוחשי. אני מציע לבדוק 
 ספר חרדיים, יש אוניברסיטאות נפרדות.-הברית יש בתי-הברית, מפני שבארצות-בארצות

 
 הדס תגרי:

 
 ספר שהם רק לנשים. הן לא נפרדות. אם כבר, יש כמה בתי 

 
 עמרי קאופמן:

 
ואמר שזה בית ספר רק  VMIכי אף אחד לא מאתגר אותם. כשבא מישהו ותקף את  

לגברים, אז בית המשפט העליון הכריע שייכנסו לשם נשים. אבל כל עוד זה לא נעשה, במשך עשרות 
 או מאות שנים, זה קיים בהפרדה כזאת.

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
לא יודע מה המצב באנגליה. באנגליה ההפרדה היא הכלל ולא החריג. הם טוענים אני   

 שההפרדה המינית דרושה לצרכים מקצועיים.
 

 גיל איכבום:
 

אפשר אולי להגביל למקומות כמו בתי קולנוע וכן הלאה, שבהם יש מגזר מסוים שבגלל  
 ותו מקום.אמונה דתית לא ירצה, לא לגבי ימים, אלא להקצות חלק מסוים, מא

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
 בדרך כלל הם שוכרים אולם, הם לא לוקחים בית קולנוע.  

 
 גיל איכבום:

 
 לא להקצות את כל האולם וגם לא לימים מסוימים. 

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
 בגאולה יש אולם מסוים שהם שוכרים אותו שלוש פעמים בשבוע.  

 
 מנחם:-אלי בן

 
צריכים להיכנס לזה? יש דברים שקורים היום במציאות, הם שוכרים מקומות למה אנחנו  

 לנשים, לגברים. למה אנחנו צריכים לסבך את עצמנו?
 

 פז:-אופיר פינס
 

 החוק הזה הופך אותם לעבריינים.  
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 יהושע שופמן:
 

הדיון על זה התנהל אצלנו במשך שעות, ניסינו למצוא את הפתרונות למצבים האלה בלי  
 תוח יותר מדי את החריגים.למ

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
 זה רחב מדי.  

 
 יהושע שופמן:

 
הבעיה היתה שאם היינו מכניסים את כל הדברים האלה לסייג הכללי, של אופיו ומהותו  

של השירות, באותה מידה היינו מרחיבים את החריג הזה גם, למשל, למסגרות נפרדות לאשכנזים 
 וערבים, וזה נושא אחר. וספרדים, ליהודים

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
נוסף להצעות שלי יש לי הצעה שלישית. זו ההצעה שהלכנו אתה בנושא של עישון   

 סיגריות. הלכנו לפי אירופה. מה שהיה קיים עד החוק, נשאר.
 

 יהושע שופמן:
 

 כל מי שהפלה קודם ימשיך להפלות? 
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

הצגות קולנוע של הפרדה בגאולה זה לא מפריע לי, כל זמן שיש בתי קולנוע שאני אם יש  
 יכול ללכת אליהם.

 
 הדס תגרי:

 
זה גם לא מפריע לי במיוחד, כל עוד אין אנשים בקהילה שזה מפריע להם, אבל זה לא מה  

 שהסעיף הזה אומר.
 

 יהושע שופמן:
 

 גם אנשים בקהילה יכולים ללכת לקולנוע כללי. 
 

 הדס תגרי:
 

 בכל מקרה זה לא מה שהסעיף הזה אומר. 
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

הדס תגרי אומרת, שיש אנשים בקהילה החרדית שלא מקבלים את זה, אז יש קולנוע   
 אחר.

 
 קולט אביטל:

 
 עדיין יש הבדל בין קולנוע לבין תחבורה ציבורית. 

 
 הדס תגרי:

 
בגאולה, אבל אם מחר זה יהיה חצי מבתי הקולנוע  זה לא רק זה. היום יש קולנוע אחד 

 בירושלים?
 דלית דרור:
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ההפרדה פוגעת, ובלבד שלא מדובר בשירות חיוני, ושקיימת -אולי זה יהיה לגיטימי כשאי 
 חלופה סבירה. זאת אומרת, שמי שלא רוצה ללכת לבית קולנוע נפרד, יש לו לאן ללכת.

 
 הדס תגרי:

 
 אמרת שלא יחול על גופים ציבוריים.אמנון רובינשטיין, גם  

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
 נכון, לא יחול על מוסדות ציבור.  

 
 אברהם בירנבאום:

 
(. 1)4, כבר עונה סעיף 3כמי שאיננו משפטן, נדמה לי שעל כל הבעיות שרוצה לענות סעיף  

המקום הציבורי". כתוב פה: "כאשר הדבר מתחייב מאופיים או ממהותם של המוצר, השירות או 
( עונה על הצורך הזה. 1אם המקום הציבורי הוא מקום של ציבור חרדי, דתי וכן הלאה, סעיף קטן )

אפשר בדברי ההסבר, שמא זה יגיע לבג"ץ, לתת לדוגמה גם את הנושא של מקומות מיוחדים 
 לחרדים.

 
 גיל איכבום:

 
שר לשמור איכשהו על אני לא מבין בפוליטיקה, אולי אתם תעזרו לי בזה. האם אפ 
קוו בצורה, כזאת שבמקום שרוצה להקצות, חלק מהמקום יוקצה, כשמי שרוצה באותו -הסטטוס

יום להיות במקום המעורב, יבושם לו, ובמקום המוקצה זה לא יהיה לפי ימים, אלא חלק מסוים 
 לגברים וחלק לנשים.

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
 תודה. 

 
הודיע לקראת יום רביעי, גם לחבר הכנסת לנגנטל וגם לחבר דורית ואג, אני מבקש ל 

הכנסת רביץ, שעלתה בעיה כזאת. הם צריכים להיות שותפים להכרעה כאן. משרד המשפטים, 
תביאו את ההצעה המשולבת של שלושת האלמנטים עם הדברים שאמרה הדס תגרי, זאת אומרת, 

גם העניין של אלטרנטיבה סבירה וגם העניין גם העניין של הפגיעה, גם העניין של מטרה חיונית, 
 שזה לא חל על מוסדות ציבור.

 
 יהושע שופמן:

 
  במוסדות ציבור, הבעיה יכולה להיות חופים נפרדים. 

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
אני מוכן שזה יהיה למעט בריכות שחייה וחופים, מפני שזה באמת עניין שעליו יש   

 קונצנזוס.
  
 ה נפרדים יש איזו הוראה?על חופי רחצ 

 
 יהושע שופמן:

 
 בחוק הסדרת הרחצה. 
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 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

 אפשר לומר: שמירת תוקפם של דינים.  
 

 אנחנו נמשיך את הדיון על הסעיף ביום רביעי. 
 

 יהושע שופמן:
 

 עוסק במודעות מפלות, זה דומה לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה. 5סעיף  
 

להצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה  5ומות סעיף )קורא מהרש 
 (2000-למקומות ציבוריים, התש"ס

 
 אברהם בירנבאום:

 
 מה הסיכום? 

 
 יהושע שופמן:

 
 אני מתנצל, זה לא לפני. 

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
 שקלים. 7,000אני חושב שזה   

 
 אברהם בירנבאום:

 
 רתיע.שקלים זה לא עונש מ 7,000 

 
 יהושע שופמן:

 
 מיד נבדוק. 

 
 בועז פרסלר:

 
 .9,600הסכום הוא  

 
 יהושע שופמן:

 
 שקלים. 20,000-וזה כפל, אז זה כ 

 
 מנחם:-אלי בן

 
 על מה? 

 
 תמיר שאנן:

 
 על פרסום מודעה מפלה. 

 
 יהושע שופמן:

 
סה )א( להצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכני6)קורא מהרשומות סעיף  

 (2000-למקומות ציבוריים, התש"ס
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

 פה יש ויכוח אם זה יהיה פלילי או לא, נביא את זה להצבעה ביום רביעי.  
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 לא. 6-ו 4, 3אישרנו לקריאה שנייה ושלישית, סעיפים  5סעיף  

 
 יהושע שופמן:

 
בשירותים ובכניסה  )ב( להצעת חוק איסור הפליה במוצרים,6)קורא מהרשומות סעיף  

 (2000-למקומות ציבוריים, התש"ס
 

 זה סעיף קיים בכמה חוקים שהתקבלו לאחרונה. 
 

 דלית דרור:
 

 אם יש ירידת מדד, זה לא משתנה. 
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

 תיקחו גם את ההפחתה וגם את העלייה.  
 

 דלית דרור:
 

 שיעור שינוי המדד. 
 

 יהושע שופמן:
 

 ", אפשר יהיה לשנות את זה.2000ד חודש ינואר כתוב פה "מד 
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

 .7אנחנו עוברים לסעיף   
 

 יהושע שופמן:
 

להצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה  7)קורא מהרשומות סעיף  
 (2000-למקומות ציבוריים, התש"ס

 
 - - -מישהוכאן יש הפיכת הנטל, ברגע שאדם היה מוכן להכניס  

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
 ולא הכניס את השני.  

 
 יהושע שופמן:

 
 זה לא פותר את כל הבעיה. 

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
 .7הערות לסעיף   
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 הדס תגרי:
 

בדרך כלל לא רלוונטי, במיוחד בכל מה שקשור לחזות מזרחית, ערבית וכן הלאה, וכן, זה 
כיח שהוא נוהג שלא לספק את המוצר או השירות למי שנמנים עם נטל מאוד כבד, כלומר, להו

 קבוצה  וכן הלאה.
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

 זה המשטרה יכולה להוכיח.
 

 הדס תגרי:
 

אני מבינה שיש פה בעיה שקשה קצת לפתור אותה. יש הרבה פעמים מצבים כאלה  
לה, וכשמישהו אחר פונה, לא מפנים בבריכות שחייה, שבאים למישהו ואומרים לו: לך לוועדת קב

אותו לוועדת קבלה. אולי אפשר היה להכניס את זה במסגרת מה שהופך את הנטל. "נוהג" זה 
 דפוס, אתה צריך להצביע על מספר מקרים.

 
 יהושע שופמן:

 
הרי זו לא הדרך היחידה להוכיח את התביעה. אם אדם הופלה, והוא יכול להראות שהוא  

אלה, אז הוא לא צריך את הפיכת הנטל. הפיכת הנטל נועדה למצבים שעמדו הופלה מהטעמים ה
להכניס אדם, אבל אחרי שבדקו בתעודת הזהות, או שאלו אותו, התברר שהוא ערבי, ואז יש 

 הפיכת הנטל. ודאי שאם זה על בסיס צבע או מראה, אני לא יכול להשתמש בזה.
 

 הדס תגרי:
 

: תביא ממליצים, ומישהו אחר שמגיש מועמדות, לא יש מקרים, למשל, שאומרים למישהו 
 מבקשים ממנו להביא ממליצים.

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
 מה את מציעה להכניס כאן?  

 
 הדס תגרי:

 
 הצבת דרישות מפלות והתייחסות שונה. 

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
 .הדס תגרי, ביום רביעי, כשנצביע על זה, תביא לנו הצעה לשינוי  

 
 הדס תגרי:

 
 בכל מקרה, הסעיף הזה לא כל כך עוזר. 

 
 עמרי קאופמן:

 
הזכירו כאן מראה, ואני רואה שזה לא כלול בחוק, ואני יודע שיש מקרים שבהם הנושא  

 של הופעה חיצונית קובע. למשל, לא מכניסים שמנים, לא מכניסים נמוכים וכן הלאה.
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 יהושע שופמן:
 

ל מראה. אם, אז מדובר במוגבלות, שיש הגדרה די רחבה של אני לא מכיר חוק שמדבר ע 
מה זה מוגבלות, אז החוק מכניס את זה. אם מדובר במראה שהוא פועל יוצא של מוצא, זה ודאי 

 שהחוק מכניס.
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

אם אומרים "הוא שחור", "הוא כהה", "הוא סיני", "הוא ערבי", אז החוק חל. עמרי   
 , אם יש לך הצעה, תביא אותה ליום רביעי.קאופמן

 .8אנחנו עוברים לסעיף  
 

 יהושע שופמן:
 

להצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה  8)קורא מהרשומות סעיף  
 (2000-למקומות ציבוריים, התש"ס

 
ב סעיף קטן )א( הוא עילה עצמאית לתאגיד. לא רק האגודה לזכויות האזרח, גם מגוון רח 

של ארגונים, ארגונים שעוסקים בציבור הערבי, בנשים, אנשים עם מוגבלות. יש פריחה מבורכת של 
 ארגונים מהסוג הזה בזמן האחרון.

 
נותן מעמד לאותם ארגונים, גם במקום שמישהו אחר הגיש את התובענה. זה  8סעיף  

 ידיד בית משפט. - AMICUS CURIAבעצם סוג של 
 

 ין:היו"ר אמנון רובינשטי
 

 לקריאה שנייה ושלישית. 8אנחנו מעבירים את סעיף   
 

 .9אנחנו עוברים לסעיף  
 

 יהושע שופמן:
 

 הוא דיון בדלתיים סגורות. 9סעיף  
 

להצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה  9)קורא מהרשומות סעיף  
 (2000-למקומות ציבוריים, התש"ס

 
זדמנויות בעבודה. אני חייב להודות שהוא סעיף בעייתי, זה סעיף שקיים בחוק שוויון ה 

 מפני שהוא ממקד מידה של סטיגמתיות בנטייה מינית.
 

 דלית דרור:
 

 זה יקל על תובעים למצות את זכויותיהם. 
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

. דורית ואג, אני מבקש להעביר את הנוסח גם לאגודות של ההגנה על 9בעניין של סעיף   
 מוסקסואלים.הו
 

 גיל איכבום:
 

למרות הנושא של פומביות הדיון, להגביל דלתיים סגורות רק לנושא של נטייה מינית, זה  
יכול להיות דבר שלא במקומו. יש דברים אחרים בחוק כמו מוגבלות, מעמד אישי, שגם בהם 

בכל מקרה, זה לפעמים יש מקום לדלתיים סגורות, לכן אולי כדאי להרחיב את הסעיף, ולהגיד, ש
 יהיה מנימוקים שיירשמו.

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:
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 למחוק מחמת נטייה מינית.  

 
 הדס תגרי:

 
זה מנוגד לעיקרון פומביות הדיון. הרבה פעמים, כל תביעה, גם תביעה אזרחית רגילה על  

 נזקים, יכולה לגרום מבוכה לאדם מסוים, והעיקרון הוא עיקרון הפומביות.
 

 נון רובינשטיין:היו"ר אמ
 

  הדס תגרי, את מציעה להשאיר "נטייה מינית" או למחוק את הסעיף?  
 

 הדס תגרי:
 

זה קיים גם בחוק שוויון הזדמנויות בעבודה. לצערנו, זה עדיין נתפס כסטיגמה, ויש  
 אנשים שיימנעו מלהגיש תביעה. אבל להרחיב את זה לכל סוג של תביעה?

 
 גיל איכבום:

 
 יוחדים.מנימוקים מ 

 
 הדס תגרי:

 
 במה נבדל חוק איסור הפליה במוצרים ושירותים מכל חוק נזיקי אחר? 

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
 פה יש עניין של התאמה לחוק קיים.  

 
 גיל איכבום:

 
אם פה אנחנו מוסיפים את הסעיף הזה, אז רק מי שיש לו נטייה מינית יהיה לו דיון  

 בדלתיים סגורות.
 

 י:הדס תגר
 

גם בחוק שוויון הזדמנויות זה כך. מצאו חריג ואמרו: במקרה ספציפי הזה, כדי לא  
 להרתיע אנשים מלהגיש תביעות, נעשה זאת.

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
אני משאיר את הבקשה שלי לפנות לעמותות של זכויות ההומוסקסואלים, ותחשבו   

 כשיו.מחדש על הסעיף הזה. לא נצביע על הסעיף הזה ע
 

 .10סעיף  
 

 יהושע שופמן:
 

להצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה  10)קורא מהרשומות סעיף  
 (2000-למקומות ציבוריים, התש"ס

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

 ? אנחנו מאשרים אותו לקריאה שנייה ושלישית.10יש הערות לגבי סעיף   
 

 .11סעיף  
 

 יהושע שופמן:
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להצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה  11מהרשומות סעיף  )קורא 

 (2000-למקומות ציבוריים, התש"ס
 

 זה בא להוסיף אחריות. 
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

 (.3)4עובר לקריאה שנייה ושלישית, בכפוף ההערה לגבי סעיף  11סעיף   
 

 דלית דרור:
 

לשמירת הדינים הכללית, נשמור את הדינים של , שבנוסף 12אמרנו שזה יהיה בסעיף  
 בריכות שחייה וחופי רחצה.

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
 על זה אתם תחליטו.  

 
אנחנו מאשרים בכפוף לעניין של שמירת דינים לגבי חופי רחצה, ואם  14-ו 13, 12סעיפים  

 יש צורך, בעוד חוקים שאתם תביאו.
 

 . כל השאר אישרנו.9-, ו7, 4, 3, 2ית את סעיפים לא אישרנו לקריאה שנייה ושליש 
 

 מנחם:-אלי בן
 

אם לא היו הצעות החוק שלי ושל אופיר פינס, והיינו באים עם החוק של הממשלה, והיה  
 קורה שזורקים אנשים ולא מכניסים אותם לדיסקוטקים, מה היה העונש?

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
 על זה נדון ביום רביעי.  

 
 מנחם:-בן אלי

 
 חייב שלחוק יהיו שיניים. אם יהיו שיניים, יכול להיות שלא יצטרכו את הצעת החוק שלי. 

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
 מר בירנבאום ונציג לשכת עורכי הדין.  

 
 אברהם בירנבאום:

 
אמרתי בתחילה שמלחמה בהפליה זה עניין של חינוך והסברה, לא מצאתי בחוק הזה כיצד  

 ת המדינה להסביר לציבור את החוק על מנת שכולם ידעו, גם לטובת בעלי העסקים.מתכוונ
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 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

 החוק עצמו הוא מכשיר חינוכי.  
 

 אברהם בירנבאום:
 

אני חושב שצריכים להיות תשדירי שירות בנושא הזה במשך כחודשיים. היכן הביטחון  
 בור יחונך על בסיס החוק הזה?שהחוק הזה יובא לידיעת הציבור, ושהצי

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
 אנחנו נטפל גם בזה.  

 גיל איכבום:
 

גם היום, כמו שאמר מר שופמן קודם, יש פסקי דין שעוסקים בנושא. עדיין העובדה היא,  
שאין שום מודעות. מכיוון שראיתי גדולים וחכמים ממני, שהצלחתי לכוון לדעתם בנושא השילוט, 

 מבקש לצרף את זה. ביום רביעי אני לא אוכל להגיע, האם אפשר לראות את זה כעמדה סגורה?אני 
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

 כבר סיכמנו את זה במהלך הדיון.  
 

( ובשאלה הפלילית. 4)3השאלות שנותרו במחלוקת נוגעות לעניינים המהותיים של סעיף  
מקווה, יותר רחב ויותר מגוון. תודה רבה. הישיבה  אנחנו נתכנס מחדש ביום רביעי, בהרכב, אני

 נעולה.
 

 11:50הישיבה ננעלה בשעה 
 

44



 
 

 

 3מש/

פרוטוקול דיון ועדת החוקה 
 30.8.2000מיום 

 

45



 ועדת החוקה חוק ומשפט

30.8.00 

 

 

 

1 

 1395פרוטוקולים/ועדת חוקה/

 ירושלים, י"ט באלול, תש"ס 

 2000בספטמבר,  19

 
 נוסח לא מתוקן       עשרה-הכנסת החמש

 מושב שני
 
 

 174פרוטוקול מס' 
 

 מישיבת ועדת החוקה חוק ומשפט
 11:45(, שעה 2000באוגוסט  30יום רביעי, כ"ט באב התש"ס )

 
 נכחו:

 היו"ר –אמנון רובינשטיין  חברי הוועדה: 
 קולט אביטל   
 שאול יהלום   
 יעקב ליצמן   

 
 
 

 משרד המשפטים: מוזמנים: 
 יהושע שופמן   
 דלית דרור   
 נועה גושן   

 
 לשכת עורכי הדין -  עומרי קאופמן   
 אביב-הפקולטה למשפטים, אונ' תל -  דורי ספיבק   
 יו"ר ארגון הגג של ארגוני הנכים - מרדכי וירשובסקי   
 האגודה לזכויות האזרח -  דס תגריה   
 17מועדון האומן  -  ראובן לובלין   
 שדולת הנשים -  רחל בנזימן   
 היועץ המשפטי של בנק ישראל   -  אלי מונטג   

 
 מתמחה בלשכה המשפטית של הכנסת -  תמיר שאנן   
 מתמחה בלשכה המשפטית של הכנסת -   עדי קרץ   

 
 
 

 גדורית וא מנהלת הוועדה: 
 

 חנה כהן קצרנית: 
 

 הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות ציבוריים,  סדר היום: 
 אישור לקריאה שניה ושלישית. – 2000-התש"ס        
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 2000-הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות ציבוריים, התש"ס

 )אישור לקריאה שניה ושלישית(
 

 יו"ר אמנון רובינשטיין:ה
 

הצעת חוק איסור  –שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. על סדר היום  
 הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות ציבוריים. 

 
 מרדכי ורשוקבסקי:

 
אני מודה על האפשרות שניתנה לי להופיע בפני הוועדה. אני מייצג את ארגון הגג של  

 ים במדינת ישראל. ארגוני הנכ
 

הצעת החוק הזאת היא עם מגמה חיובית. אני רוצה להתייחס לסעיף שמדבר על כך  
שבהגדרה הוא חל גם על אנשים מוגבלים. אני מבין שבשתי הצעות חוק פרטיות אחרות של חברי 

לה הכנסת העניין של המוגבלות  לא הוזכר. אני מבין שבאופן כללי החוק יחול גם לגבי הדברים הא
אביב -וזה מאוד חשוב, כי אנחנו עזרנו  לגברת בתיה מסייג לנהל משפט נגד מועדון ריקודים בתל

שלא אפשר לה להיכנס בטענה שהיא על כסא גלגלים וכך היא עשויה להבריח קליינטים 
פוטנציאליים מהמועדון. התנהל משפט במשך שנה וחצי ולבסוף היא זכתה.  זו רק החלטה בדרג 

שלום ואני חושב שאם המחוקק מדגיש את העניין הזה כעוולה אזרחית, זה חיוני  של בית משפט
 וחשוב מאוד. 

 
בהצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, ישנן  מספר הערות הנוגעות לדבר הזה  

וצריך לתאם בין שתי הצעות החוק, כדי שלא תהיינה מפוזרות הוראות בחקיקה. כדאי לרכז את 
 .כל הדברים

 
לחוק נאמר: "תובענה בשל עוולה לפי חוק זה יכול שתוגש בידי תאגיד העוסק  8בסעיף   

בהגנה על זכויותיו של מי שאסור להפלותו  לפי חוק זה...". אני חושב שההגדרה של תאגיד העוסק 
בהגנה על זכויותיו זה צר מדי, מפני שיש ארגוני נכים או ארגוני מוגבלים אחרים שהעניין של 

נה על זכויותיהם לא בדיוק ברור. "יד שרה" למשל אינה מטפלת בדבר ספציפי של נכים, אבל ההג
. לכן אני מציע  אני לא רואה שום סיבה מדוע "יד שרה" לא תוכל לעזור להגיש תובענה בעניין הזה

 לכתוב: תאגיד שעיקר עיסוקו לטפל בעניינם של אנשים עם מוגבלויות.
 

שיכול השופט לפסוק בשל עוולה זאת מבלי להוכיח נזק עד )ב( המדבר על כך  7סעיף  
שקל, נראה לי חשוב. האם יכול בית המשפט להורות גם על סגירה של מקום כזה?  ברגע  50,000

שמתחיל להתנהל משפט, ולא לכל אדם יש אמצעים לנהל את המשפט, האם אי אפשר לשלול את 
יהיה יותר אפקטיבי ויותר מהיר. אני לא הרשיון לעסק כזה שעשה מעשה כזה? אני חושב שזה 

חושב שהעונש הכספי ירתיע ואני גם לא חושב שהתובע במקרה כזה יבקש פיצוי כספי, אלא חשוב 
לו שלא יחזרו על המעשה הזה. לכן, כמו שיש בהרבה חוקים אפשרות לשלול רשיון עסק על פי חוק 

של החוק הזה. אם זה לא יהיה,  רישוי עסקים או בדרך אחרת, זה צריך להיות אחת התרופות
 החוק הזה לא יהיה אפקטיבי.

 
 שאול יהלום:

 
 האם לא מדובר כאן בעבירה פלילית?  

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
 זה אחד הנושאים לדיון.  

 
 מרדכי ורשובסקי:

 
 גם אם יוחלט שזו עוולה אזרחית, לדעתי צריך אמצעי יותר חזק מאשר קנס או נזיקין. 
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 יהלום:שאול 
 

שקל לא  50,000אני מסכים עם חבר הכנסת לשעבר, מרדכי ורשובסקי, שהעונש של   
מספיק. יכול להיות שהנתבע יהיה גוף גדול, כמו בריכת שחיה גדולה, והוא ייקח סיכון מסוים 

שקל.  אני חושב שכדאי לקבוע שבית המשפט יהיה רשאי להורות  50,000-ויהיה מוכן לשלם את ה
-אותו מקום לתקופה מלאה או מוגבלת. בכל מקרה אני סבור שיש להכפיל את הקנס לעל סגירת 

 שקל.  100,000
 

 דלית דרור:
 

 לא מדובר בקנס, אלא בפיצוי ללא הוכחת נזק.  
 

 שאול יהלום:
 

אני גם מקבל את ההערה של עו"ד מרדכי ורשובסקי לגבי מי יכול להגיש את התובענה.   
בשל עוולה לפי חוק זה יכול שתוגש בידי תאגיד העוסק בהגנה על אני מציע לכתוב: תובענה 

זכויותיו או בטיפול של מי שאסור להפלותו. כלומר, שגם זה שמטפל, לאו דווקא גוף משפטי, יוכל 
 להגיש תובענה. 

 
היתה בזמנו בעיה לגבי נכים עיוורים עם כלב נחייה. מאחר שאין כאן בעיה של  4בסעיף  

א אוסרים את זה כאן בחוק, אזי יאסרו את הכניסה לכלבים וממילא יאסרו על אפליה של חיות ול
עיוור לבוא עם כלב נחייה.  אם לא נכניס כאן את הטיפול בנושא של עיוורים עם כלבי הנחיה, אזי 

 החוק יאפשר לומר שאין כניסה לכלבים ולכן העיוור עם כלב נחייה לא יוכל להיכנס. 
 

 יהושע שופמן:
 

חבר הכנסת לשעבר ורשובסקי אמר שלא צריך למנוע מארגון כמו "יד שרה"  8ף לגבי סעי 
איננו עוסק בעזרה לאדם להגיש תביעה. כל גוף יכול לעזור לכל  8לעזור לאדם להגיש תביעה. סעיף 

 אדם להגיש תביעה. 
 

אני חושב שהתיקון המוצע הוא די מיותר. לא כתבנו שיכול שהתובענה תוגש בידי תאגיד 
ר עיסוקו בהגנה על זכויותיו, אלא העוסק. אם אותו ארגון שם על סדר היום שלו, כחלק שעיק

ברגע שגוף מגדיר שהוא גם נותן שירותים וגם  –מעיסוקו בטיפול באנשים מסוימים, גם הגנה 
הוא כבר נכנס להגדרה, כי אנחנו  -עוסק בהגנה על זכויות, בין השאר על ידי תביעות לבית המשפט 

רי על הגדרה מאוד רחבה של מניעת אפליה מטעמי מין למשל, ולכן אני לא יודע מה זה מדברים ה
 לטפל בגברים או לטפל בנשים. 

 
 שאול יהלום:

 
"יד שרה" למשל מטפלת בקשישים ואם מחר תהיה בעיה שלא מכניסים למקום מסוים   

משפט ובית קשישים, לשיטתו של עו"ד מרדכי ורשובסקי תוכל גם "יד שרה" לבוא לבית ה
 המשפט לא יוכל לומר לה שלפי התקנות של "יד שרה" הארגון רק מטפל ולא עוסק בהגנה. 

 
 מרדכי ורשובסקי:

 
במקום לומר: תאגיד העוסק בהגנה על זכויותיו, צריך  לומר: תאגיד העוסק בבעיותיהם  

 של.
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 יהושע שופמן:
 

כמו שאמר עו"ד  –קים לגבי ההערה שיש לאפשר לבית המשפט להורות על סגירת עס 
ורשובסקי, המטרה היא שהעסק יפסיק את הנוהג הזה של אפליה. אם סוגרים את העסק והוא לא 
נותן שירות לאף אחד לא פתרנו בכך את הבעיה. אנחנו רוצים שאחרי שהוא יובא לבית המשפט 

פה לא  הוא יתקן דרכיו. סגירת עסק נעשית משום סכנה לשלום הציבור  או לבריאות הציבור.
עסקנו בענישה  ולא השתמשנו ברישוי עסקים כשוט או כסנקציה. לכן בשלב זה של החקיקה 

 נראה לי לא נכון להכניס את רישוי עסקים כמשהו מעין פלילי.
 

 שאול יהלום:
 

 זה יהווה הרתעה.  
 

 יהושע שופמן:
 

או מפני עד כמה שידוע לי לא סוגרים עסקים לחודש מפני שפסלו את הספרים של העסק  
 שנעברה עבירה אחרת. סוגרים עסק רק אם יש סכנה לציבור. 

 
 שאול יהלום:

 
 כלומר, שוללים רשיון נהיגה מאדם רק כי הוא מסוכן לציבור ולא כעונש?  

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
 כשנדון בשאלה אם זה פלילי או לא נכניס גם את החלופה השלישית של סגירת עסקים.  

 
 סקי:מרדכי ורשוב

 
אנחנו ניהלנו את המשפט של אותה גברת נכה שנשמשך שנה וחצי. אני נחקרתי על דוכן  

העדים והצד השני גילה מצח נחושה. אם הוא היה יודע שיש סנקציה שאפשר לסגור את העסק 
שלו אפילו לחודש או לזמן קצוב אחר, ההתנהגות היתה שונה לחלוטין. לא צריך ללכת תמיד על 

ל קנסות. אם אנחנו לא נמצא סנקציה מיידית אפקטיבית, אני חושב שתחטיאו פיצויים או ע
 בחקיקה הזאת את המטרה. 

 
 יהושע שופמן:

 
 דיון כזה צריך להיות דיון כללי על שימוש ברישוי עסקים כעונש על עבירות.  

 
 דורי ספיבק:

 
נויות בעבודה בחוק שוויון הזדמ –שקל שנקבע בהצעת החוק  50,000לעניין סכום הגג של  

רשום שבית המשפט רשאי לפסוק פיצויים ללא הוכחת נזק בסכום שייראה לו בנסיבות העניין, 
 ללא שום סכום גג. בעיניי ראוי שבית המשפט יוכל בהתאם לנתבע להתאים את סכום הפיצוי.

 
 שאול יהלום:

 
 שקל.  100,000-אני מציע מינימום: ובלבד שלא יפחת מ  
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 עומרי קאופמן:
 

בישיבה שהיתה ביום שני נציג ארגון הסוחרים העלה כאפשרות  –לגבי שלילת הרשיון  
נוספת לכלול במסגרת רישוי עסקים גם את התחייבותו של בעל העסק לנהוג על פי הוראות החוק. 
לדוגמה, אם ניקח אנלוגיה למקרים של עסק שהפר הוראות כשרות, אנחנו יודעים שניתן יהיה 

שיוכיח אחרת, את רשיונו. אנחנו יודעים עד כמה הדבר הזה מהווה  שוט  לשלול במקום, עד
לעסק. ייתכן שאפשר לכלול מעבר להוראותיו של החוק גם אפשרות שארגון הסוחרים יבדוק 

 בחקירה פנימית שלו את הנושא של שלילת רשיון. 
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

 ה הזאת. אני בטוח שמר בירנבאום יתנגד בכל תוקף להצע  
 

 יעקב ליצמן:
 

שקל זה דבר חדש, אני לא חושב שבבת אחת  50,000היות שהסעיף הזה של פיצוי של   
אפשר להתחיל מיד עם סגירה וכל העונשים האחרים. יכול להיות שזה יהיה הסדר ביניים ואז 

ו נראה עד כמה משפיע הסעיף הזה. אם נראה לאחר תקופה שזה לא עוזר אפשר יהיה להגדיל א
 אפילו להכפיל.

 
 יהושע שופמן:

 
 צריך לזכור שיש גם סנקציה של צו מניעה.  

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
מר ראובן לובלין הוא הנציג היחיד של בעלי המועדונים המופיע בפנינו. מה עמדתך לגבי   

 בפרט? 4החוק ולגבי סעיף 
 

 ראובן לובלין:
 

 אנחנו בעיקרון בעד החוק ולא נגדו.  
 

(, לא ברור לי מדוע "כאשר הדבר נעשה על ידי ארגון או מועדון, שאינם 2)4בי סעיף לג
למטרת רווח..." מוציאים אותם מהכלל ואין רואים בזה אפליה. מדוע מותר לאנשים האלה כן 

 להפלות?
 

 יהושע שופמן:
 

 אתה צריך לקרוא את סוף הסעיף. כתוב שזה ארגון לצרכים מסוימים. 
 

 בינשטיין:היו"ר אמנון רו
 

נניח שיוצאי עיר מסוימת רוצים להתכנס, זה לא למטרות רווח ולכן הם לא חייבים לקבל  
 כל אחד לאסיפה שלהם.

 
 ראובן לובלין:

 
 אם אני אעשה מועדון ריקודים ללבנים אשכנזים והכניסה היא בחינם, זה מותר לי? 
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 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

 ה?במועדון שאתה מנהל אין אפלי  
 

 ראובן לובלין:
 

 אין אפליה כזאת אצלנו ולכן אנחנו גם לא מתנגדים להצעת החוק.  
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

( אני חושב שאין ויכוח 1(. לגבי סעיף קטן )3היה לנו ויכוח גדול על סעיף קטן ) 4בסעיף   
 ול יהלום.( היתה שאלה של ראובן לובלין וגם הערה של חבר הכנסת שא2)4עליו. בסעיף 

 
 יהושע שופמן:

 
בהרבה חוקים דומים בעולם יש סעיפי סייג או סעיפי פטור למועדונים סגורים או  

 מועדונים לקבוצה מסוימת. חשבנו שפטור כזה הוא רחב מדי. 
 

( יש שתי שאלות: למה הוא בכלל קיים ולמה הוא מוגבל לארגונים שהם 2לגבי סעיף קטן ) 
רצינו פטור רחב, אלא פטור שיעסוק בעמותות שעוסקות בצרכים לא למטרת רווח. אנחנו לא 

מיוחדים של קבוצות מסוימות ומוגדרות, כמו יוצאי בוכרה או פולין או ארגון מסוים לאנשים עם 
מוגבלות שעושים אירוע נפרד. לא רצינו שיהיו עמותות שלא למטרות רווח שלא יוכלו להתאגד 

צרכים מיוחדים. לעומת זאת לא רצינו לעקוף את כל  ולומר שקהל היעד שלהם היא קבוצה עם
הסעיף המרכזי של החוק בכך שעסקים יהפכו את עצמם למועדונים סגורים, שזה מה שקורה 
במקומות אחרים שבהם גוף שהיה פעם עסק לכל דבר מגדיר את עצמו כמועדון חברים, פועל כמו 

מו כמועדון לאשכנזים ומוציא אנשים שפעל קודם, עושה את זה למטרות רווח, אבל מגדיר את עצ
אחרים. לא חשבנו שזה רלוונטי לאסור על עמותות שונות שמאורגנות על בסיס מסוים, גם על 

 בסיס דת, שכן  יש למשל ארגונים לעדות נוצריות שונות.  
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

 לשכת עורכי הדין זה לא ארגון כזה?  
 

 יהושע שופמן:
 

יסור אפליה על מי שאיננו עורך דין. בוודאי יכול להיות ארגון של אירועים לא, כי אין א 
לסוג מסוים של אנשים, כמו גייז למשל, שדווקא האגודה לזכויות האזרח ביקשה להוריד את 

 הסייג של "אינם למטרות רווח" ואילו אנחנו חשבנו שזה רחב מדי.
 

 יעקב ליצמן:
 

 הכניס אנשים לארגון שלו?לארגון יוצאי בוכרה למשל מותר לא ל 
 

 יהושע שופמן:
 

 כן. 
 

 יעקב ליצמן:
 

אם מותר לו, סימן שזה לא גזעני ואם הוא עושה כנס הוא יכול לאסור על מי שלא שייך   
 לארגון לא להיכנס.
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 שאול יהלום:
 

( לא כלול 2. מדוע סעיף קטן )1מר שופמן, התשובה שלך צריכה להתייחס לשני דברים:   
( כלול פנויים ופנויות אז זה כולל את יוצאי 1(. כלומר, אם אתה אומר שבסעיף קטן )1טן )בסעיף ק

בוכרה, כי זה מהות המוצר. אם אתה אומר שאם אני מארגן פעילות לפנויים ופנויות ולכן אני לא 
 נותן לנשואים להיכנס, אז גם אם אני מארגן את עולי בוכרה אני לא אתן לעולי צ'רנוביץ להיכנס. 

 
( ללא הגבלה, כלומר ברגע שמישהו 3( אתה מוציא אותו מסעיף קטן )2. בסעיף קטן )2 

לא חל עליו, אלא כל  3לא חל עליו. לא שחלק מסעיף  3(, סעיף 4עונה על קריטריון של סעיף קטן )
 לא חל עליו. 3
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

ר הדבר מתחייב מאופיים או ( ונכתוב: כאש2)-( ו1אני מציע שנאחד את סעיף קטן )  
ממהותם של המוצר, השירות או המקום הציבורי ולרבות כאשר הדבר נעשה על ידי ארגון וכו'. אז 

 לא תהיה הסכנה שמצביע עליה חבר הכנסת שאול יהלום.
 

 יהושע שופמן:
 

אני חושב שההערה השניה של חבר הכנסת שאול יהלום מאוד נכונה וזה מחייב תיקון  
 לנוסח. 

 
השאלה הראשונה מדוע זה לא נכנס באחד. לדעתי הסיבה היא שאם ארגון עולי בסרביה  

( שאנחנו לא רוצים שהוא יורחב עד אין קץ, 1מארגן הצגה, סרט או טיול לחו"ל, אז סעיף קטן )
עוסק באופיו ומהותו של המוצר, השירות או המקום הציבורי. אם השירות שניתן הוא שירות 

 (.1ייב הגבלה ליוצאי עדה מסוימת, אז הוא לא נכנס לסעיף קטן )שלכשעצמו אינו מח
 

 שאול יהלום:
 

 ( מותר לי לעשות קונצרט רק לפנויים ופנויות?1לפי סעיף קטן )  
 

 יהושע שופמן:
 

אם המטרה הדומיננטית  של האירוע לפנויים ופנויות היא להפגיש אנשים, אז זה אופיו  
צרט המטרה היא לאסוף אנשים לצורכי תרבות, כמו בכל ומהותו של השירות. במקרה של קונ

קונצרט אחר, אלא שהוא נעשה לקבוצה מסוימת על ידי עמותה שמטרתה וייעודה הצרכים של 
 אוכלוסיה מסוימת. 

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
( ולהוסיף את המילה "לרבות". הכוונה היא לאפשר 2)-( ו1אני מציע לאחד את סעיף )  

 חברתיים שלא למטרות רווח לעשות פעולות.לארגונים 
 

 שאול יהלום:
 

מה זה קשור לרווח? נניח שאני אמרגן ובאו אליי יוצאי צ'רנוביץ וביקשו לעשות אירוע   
 לציון דבר מסוים. זה שעושה את האירוע זה למטרות רווח.

 
 יהושע שופמן:

 
בלנים. הסייג הזה הוא מי שיוזם את האירוע הוא הארגון והוא בוודאי יכול להיעזר בק 

 בגלל שזה יהיה קל מאוד לעקוף את כולו אם לא נגביל את זה לארגונים שלא למטרות רווח. 
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 יעקב ליצמן:
 

 אם אני רוצה לעשות כנס נשים, אסור לי?  
 

 דלית דרור:
 

 זה צרכים מיוחדים ולכן זה אפשרי.  
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

 ים. ויצ"ו יכולה לעשות כנס נש  
 

. הערעור של 2(;  2)-( ו1. איחוד של סעיפים )1אנחנו רושמים לפנינו שנוספו שתי בעיות:  
חבר הכנסת שאול יהלום אם צריך להכניס את המילים "שאינם למטרות רווח". אני חושב שכן 

 צריך.
 

 יהושע שופמן:
 

 הבנתי שהוא חושב שאולי צריך לבטל את הסייג כולו. 
 

 שאול יהלום:
 

 (.1עתי זה כלול בסעיף  קטן )לד  
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

(. הקונצרט 1זה לא נכון. אם מארגנים קונצרט ליוצאי ארץ מסוימת, זה לא כלול בסעיף )  
 הוא מוצר לכל ורק בנסיבות האלה הוא לקבוצה ייחודית.

 
 רחל בנזימן:

 
כים המיוחדים הצרכים המיוחדים חייבים להיות בעצמם לא מטעם של אפליה. הצר 

נאצי, שאלה צרכיו המיוחדים של חבריו שהם שונאי יהודים. -יכולים להיעשות על ידי ארגון ניאו
הסייג עצמו צריך  באיזושהי דרך להיות מקושר למטרת החוק, אחרת אנחנו יכולים להיות במצב 

 שהסייג עצמו יבטא את החוק. 
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

כים להיות תואמים את טובת הציבור ולא נוגדים את טובת הצרכים המיוחדים צרי  
 הציבור. 

 
 שאול יהלום:

 
 זה צריך להיות צרכים מיוחדים שאינם נוגדים עקרונות חוק זה.   

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
 זאת הערה נכונה.   
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 יהושע שופמן:
 

די יש סעיף סף, יש שיטה אחרת שעוקפת בעיות, שאני לא חושב שהיא טובה. בחוק הקנ 
כדי לא להסתבך בדברים הללו, ולפיו לא רואים אפליה במעשה שניתן להצדיק אותו. זה דבר 

 שאין לו גבולות ואפשר תמיד לומר שזה מוצדק. 
 

 הדס תגרי:
 

 אנחנו הצענו סייג כללי שכן תוחם.  
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

שבהצעות החוק הפרטיות אין לנו  אני לא בטוח שנוכל לפתור את כל הבעיות, מכיוון  
 בעיה עם מוגבלות. 

 
 יהושע שופמן:

 
הבעיה שם היא שבהצעות הפרטיות אין  סייגים והם לא נתנו את הדעת על מופעי בידור,  

 על מסיבות לנשים בלבד וכד'.
 

 הדס תגרי:
 

הפתרון שאנחנו הצענו הוא ללכת בכיוון של סייג כללי, אבל הוא תוחם אותו ומגדיר  
  ואומר איזה שיקולים צריך להביא בחשבון. זה כדי שזה לא יהיה כל כך רחב ושהכל יכנס לבפנים.

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
(. לגבי 2)-( ו1אני מבקש   ממשרד   המשפטים להכין לנו הצעה אלטרנטיבית לסעיף )  

  - -אחת של האגודה לזכויות האזרח  –( יש שתי הצעות 2סעיף  )
 

 י:הדס תגר
 

 חדש לגמרי. 4אנחנו מציעים לכתוב סעיף  
 

 דלית דרור:
 

אם כך אנחנו מתבקשים להכין נוסח שיענה על שני דברים: שהצרכים המיוחדים לא  
 נוגדים את מטרות החוק ושגם מי שיש לו צרכים מיוחדים לא יכול להפלות מעילות אחרות. 

 
 שאול יהלום:

 
 טרות רווח. כמו כן צריך להיות שיקול נוסף על מ  

 
 הדס תגרי:

 
לדעתי ההערה השניה נכנסת לכאן, כי אין רואים בפעולה  אפליה כשהיא נעשית לשם  

קידום הצרכים המיוחדים. אם רוצים לקדם עולים יוצאי ארץ מסוימת ומפלים נגד נשים, זה לא 
 לשם קידום הצרכים המיוחדים. 

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
 ציע חבר הכנסת יהלום הוא הטוב ביותר. אני סבור שהניסוח שה  

 
 

 שאול יהלום:
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 אז זה גם מותר לאנשי עסקים. –בכל מקרה, אם זה מותר   

 
 עומרי קאופמן:

 
 )ב( מתייחס לנושא של הגדרת ציבור.2נדמה לי שסעיף  

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
 זה לא עונה על הבעיה הזאת.  

 
 לפי הצעתי משרד המשפטים ניסח את זה מחדש.( היתה מחלוקת ו3לגבי סעיף קטן ) 

 
 דלית דרור:

 
"קיומן של מסגרות נפרדות לגברים או לנשים, כאשר ( הוא: 3)4הנוסח החדש של סעיף  

אי הפרדה תמנע את הספקת המוצר או השירות הציבורי או תמנע כניסה למקום ציבורי מחלק מן 
פרדה היא סבירה, בהתחשב בין היתר, הציבור, מטעמי מסורת דתית או פרטיות, ובלבד שהה

באופיו של המוצר, השירות או המקום הציבורי, במידת החיוניות שלהם, בקיומה של חלופה 
סבירה להם ובצרכי האוכלוסיה באותו אזור". השינוי לעומת הנוסח שהיה בהצעה הכחולה הוא 

כמו כאלה שלא  שיש כאן החמרה, שאי ההפרדה תמנע מאוכלוסיות אחרות את הספקת המוצר,
  יוכלו לשחות בבריכה, אלא אם תהיה הפרדה בין גברים ונשים.

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
בגלל הסעיף הזה ביקשתי מנציגי יהדות התורה ומנציגי המפד"ל שיהיו נוכחים בישיבה.   

הסעיף הזה עורר מחלוקת עזה בניסוחו הקודם. הנוסח שהוקרא עתה הוא בעצם הצעה שלי 
 ה את העמדות השונות.שסיכמ

 
 רחל בנזימן:

 
, שמציין לראשונה אפשרות של הפרדה בצורה כל 2000אנחנו רואים בכל חוק חדש בשנת  

כך רדיקלית, דבר לא טוב. בדיון הקודם שדולת הנשים לא היתה מיוצגת, אבל אני רוצה לחזק את 
חה של הפרדה, פגיעה כל מה שנאמר בדיון הקודם. אנחנו רואות בהפרדה באשר היא ובכל הנצ

 בקבוצה שהיא הקבוצה שבדרך כלל מופלית. 
 

אנחנו לא חושבות שלא צריכים להיות איזשהם סייגים בחוק. ההצעה של האגודה  
לזכויות האזרח היא הצעה שלא מדברת ספציפית על הפרדה בין גברים ונשים, אבל מאפשרת את 

יות שבהן נעשתה הפרדה ואפילו עתרנו זה בנסיבות שראוי לאפשר אותן. נתקלנו בכמה הזדמנו
לבג"ץ לגבי ההפרדה שנעשתה בקורסי הכשרה של משרד העבודה, ששם זה לא התחייב לא 

  מהצרכים ולא מן האוכלוסיה ובסופו של דבר מי שנפגע הן הנשים.
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

 זה לא נכנס לכאן.  
 

 רחל בנזימן:
 

 אני לא משוכנעת. 
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 :קולט אביטל
 

 ( בנוסו המתוקן.3לכן הגיע סעיף קטן ) 
 

 רחל בנזימן:
 

אני מתייחסת לנוסח החדש שהוקרא עתה. נאמר בו שאם ההפרדה תמנע מקבוצה  
מסוימת לעשות שימוש, אז בסופו של דבר הסבירות היא מאוד גדולה שמישהו יאמר שזה מונע 

 . ממנו להשתתף, כי הוא לא יכול להיות בשום מקום שיש בו נשים
 

 קולט אביטל:
 

את צריכה לקרוא את הסעיף עד הסוף. כתוב: "... ובלבד ש...". כלומר שיש חלופה   
 סבירה. 

 
 רחל בנזימן:

 
אני יודעת שיש מקומות שההפרדה היא אפילו לטובת נשים, ואכן יש חינוך שהוא נפרד  

צד אחד לרצות את לנשים ואף אחד לא מתנגד לזה. לכן אני אומרת שעדיף שלא ניפול ושנוכל מ
הצרכים של האוכלוסיות שכן מעונינות בהפרדה ומצד שני לא ניפול למצב שבו יש לחצים להפרדה 

  במקום שלא ראוי שתהיה.
 

אני תומכת בהצעה של האגודה לזכויות האזרח, שהיא הצעה חדשה, שלא קוראת ב"רחל  
אלה. ההצעה הזאת לא בתך הקטנה" לשום דבר בשמו, אבל מאפשרת למעשה את כל הסייגים ה

יוצרת את כל האפקט השלילי, שאנחנו רואות אותו כאפקט שלילי, שבאותה שנה שבה תוקן חוק 
שוויון זכויות האישה והוגדרה האפליה בצורה רחבה ויש מגמה לקראת הגברת השוויון, יהיה חוק 

ינת ההפרדה שיאפשר במפורש הפרדה בין נשים לגברים, שיכולות להיות לו השלכות חמורות מבח
 עצמה. לכן הסעיף הזה שלא מדבר במפורש על הפרדה בין גברים ונשים הוא עדיף. 

 
משרד המשפטים הביא דוגמאות לחקיקה במדינות אחרות בעולם. שם הניסוח הוא אחר  

לגמרי, שכאשר אוסרים על אפליה מטעמי מין ואומרים שיש לזה חריגים, זה לגמרי שונה מבחינת 
שנושבת מהחוק, שאנחנו אומרים אסור להפלות, אבל פה מותר. זה בכלל לא  הנורמה הציבורית

 דומה מבחינת הנורמה הזאת שהחוק מציג בפני הציבור כשאנחנו מחוקקים חוק. 
 

 הדס תגרי:
 

לגבי ההצעה החדשה של משרד המשפטים. בדיון שהיה ביום ראשון היתה הסכמה  
בת שהתוספת שהוספה לא פותרת שום בעיה. שהסעיף הזה מנוסח בצורה מאוד רחבה. אני חוש

לומר שאי הפרדה תמנע את הספקת המוצר, זה לא אומר כלום. אני מניחה שכל אחד מהאנשים 
היושבים פה לא חושב שיש מניעה שגבר יישב בקורס להכשרה מקצועית בחדר שיש בו גם נשים. 

נות, שזה מונע בעדם. אני אנחנו דווקא מדברים על  סיטואציות שאנשים מציגים, ומבחינתם בכ
לא מבינה אם זה נכנס או לא נכנס, כי המניעה היא מניעה שהיא לחלוטין סובייקטיבית. לכן, 

 להגיד שזה מונע את הספקת השירות לא פותר שום בעיה.
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

 אני לא מבין מה אתם מציעים בעניין הזה.   
 

 שאול יהלום:
 

 בנוסחו הקודם היה רחב מדיי?מדוע לדעתך הסעיף   
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 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

 כי זה יכול לאפשר למשל הפרדה באוטובוסים.  
 

 שאול יהלום:
 

ואיך הנוסח החדש מונע את זה? אם בבני ברק, אי הפרדה תמנע את הספקת המוצר, זה   
 ?יגרום לאפליה.  האגודה לזכויות האזרח לא מגינה על הציבור שכן מבקש את זה

 
 הדס תגרי:

 
אני לא אומרת שהתוספת הזאת מחמירה את המצב לעומת מה שהיה לפני כן, אלא היא  

 לא פותרת את הבעיה.
 

נקודת המוצא שלנו היא שעצם ההפרדה בין גברים לנשים, ככלל, היא לא טובה.  
  - -הדוגמאות לחקיקה בעולם שהוצגו כאן מדברות בעיקר על חינוך 

 
 יעקב ליצמן:

 
 ספר נפרדים זה פוגע?בתי  

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
   על בתי ספר הסכמנו שזה לא פוגע.  

 
 הדס תגרי:

 
אני לא מדברת על בתי ספר נפרדים, אלא אני אומרת שעד כמה שהספקתי לרפרף על  

דוגמאות שהובאו מחו"ל זה בעיקר עוסק בנושא של חינוך, ובחלק מהמדינות למעט בהשכלה 
דוגמא אחת שמדברת על מועדונים פרטיים ודוגמה אחת שמדברת על מגורים. אלה גבוהה. יש גם 

 . דוגמאות ספציפיות ולא סייג כללי
 

 שאול יהלום:
 

 איך הסעיף הזה מאפשר הפרדה בכל תחומי החיים?  
 

 הדס תגרי:
 

 זה מאפשר הפרדה כי הוא סעיף כללי. 
 

 שאול יהלום:
 

צריך להיות מטעמי דת או פרטיות. כלומר, זה לא זה לא סעיף כללי, כי הוא אומר שזה   
יכול להיות סתם המצאה, אלא מצווה דתית כזאת או מטעמי פרטיות. האם את מציעה 
ששירותים או מלתחות יהיו מעורבים לגברים ונשים? נאמר כאן שזה יכול להיות מטעמי דת, אלא 

 ו.אם כן את לא רוצה להגן על אנשים דתיים, אבל זאת המצווה שלנ
 

זה לא סעיף כללי,  אלא הוא קובע קריטריונים. הקריטריון הראשון אומר שהדת מחייבת  
אותי, ואת כאגודה לזכויות האזרח צריכה להתחשב באנשים פרטיים. דבר שני, אני חושב שזה 
צריך להיות אנושי ומוסרי.  לאחר שני הדברים האלה יש גם מגבלה ונאמר: ובלבד שההפרדה היא 

תחשב, בין היתר, באופיו של המוצר, השירות או המקום הציבורי, במידת החיוניות סבירה ובה
 שלהם ובקיומה של חלופה סבירה. כל מילה כאן מגבילה.

 
 

 הדס תגרי:
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אני אומרת "כללי" במובן שזה  חל באופן פוטנציאלי על כל תחומי החיים. כלומר, זה לא  

 שקשורים למסורת שקיימת בכל מיני דתות.  מוגבל למוצר מסוים. אנחנו יודעים שיש דברים
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

 באסלם זו לא מסורת. יש ויכוח בין מוסלמים על זה.   
 

 שאול יהלום:
 

 אין לי בעיה שבמקום "מסורת דתית" יהיה כתוב "דת".  
 

 הדס תגרי:
 

ים, בין אם הפרדה זה  עניין של מסורת שקשורה לדת, אבל היא מסורת. יש אנשים דתי 
 מוסלמים ובין אם יהודים, שאינם רואים שום בעיה בשהייה במחיצת אישה.

 
 יעקב ליצמן:

 
 אם במקומות דת לא יהודיים צריך לחלוץ נעליים, האם גם אז תגידי שיש אפליה? 

 
 הדס תגרי:

 
 זה לא עניין של אפליה. 

 
 יעקב ליצמן:

 
מגינה? אם אני רוצה להיכנס עם  למה על זה את כן מגינה ועל הדברים האלה את לא  

 נעליים לאותם מקומות יש לי בעיה?
 

 הדס תגרי:
 

עצם העובדה שהמוטיבציה להפרדה נובעת מטעם דתי לא יכולה כשלעצמה לשמש צידוק  
לכל סוג של הפרדה, כאשר ההפרדה חשודה בעיניי כהפליה. יש מצבים כמו בריכת שחיה או בית 

אבל בשנים האחרונות אנחנו עדים להפרדה במגוון תחומי כנסת שבהם ההפרדה מובנת לי, 
  - -החיים, כמו קורסים להכשרה מקצועית, תחבורה ציבורית וכד' 

 
 יעקב ליצמן:

 
אם מישהו רוצה לעשות הפרדה בתחבורה הציבורית, מה זה מפריע לך אם מאחוריו   

 יהיה אוטובוס אחר?
 

 הדס תגרי:
 

 כי ההפרדה היא תפיסה של אפליה. 
 

 יעקב ליצמן:
 

 איזו אפליה זו אם יש לך אוטובוס מאחור וכולם יכולים לנסוע בו?  
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 שאול יהלום:
 

עם כל הכבוד, את לא הוזמנת לכאן כבעלת השקפה ערכית אידיאולוגית, אלא כנציגה של   
גוף שמגן על זכויות האזרח. תפקידך להגן על אלה שחושבים על הפרדה, בדיוק כמו על אלה 

 חושבים על הפרדה.  אין לך בכלל זכות לשבת כאן אם על הדתיים את לא מגינה.שאינם 
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

 היא רואה את ההפרדה כאפליה.  
 

 שאול יהלום:
 

אם חונכתי שגברים ונשים לא יושבים ביחד, את צריכה להגן עליי.  אם חונכתי לא לשבת   
ם תרגילי החייאה. האם לא תאפשרי לי להשתתף עם אישה בקורס עזרה ראשונה, בגלל שעושי

בקורס כזה בגלל שאת לא מסכימה להפרדה? זו אגודה לזכויות האזרח? זה סילוף מטרות האגודה 
 שלכם.

 
 הדס תגרי:

 
אני מצטערת שזו הצורה בה הדברים שלי מתקבלים. העניין של הפרדה הוא עניין שהוא  

במידה רבה עניין סובייקטיבי. יכול מישהו לומר שהוא חונך לא לשבת בחדר אחד עם ערבי. עצם 
העובדה שזה מה שמוצג לא אומר שאנחנו יכולים לקבל את זה כנורמה שמתנהלת בספירה 

שכל אדם, לא חשוב מה לאומיותו ומה השקפתו, חופשי להיכנס הציבורית. הנורמה היא 
 למקומות ציבוריים, חופשי לצרוך מוצרים. זו צריכה להיות הנורמה. 

 
הסייג לנורמה צריך להיות החריג והעמדה שאתה מציג היא בדיוק העמדה שזה לא 

במחיצה אחת החריג, אלא זהו הכלל. כלומר, שברגע שבא מישהו ואומר שהוא לא יכול לשהות 
עם אישה, צריך לאפשר לו לצרוך מוצר. זו עמדה שמנקודת מבט של זכויות אדם איננה יכולה 

 להתקבל.
 

 יעקב ליצמן:
 

 כלומר, את הולכת נגד הדת.   
 

 שאול יהלום:
 

 הפרדה אינה אפליה. זה סילוף כל החשיבה.  
 

 הדס תגרי:
 

לאפשר לקבוצה מסוימת לקיים אנחנו כן מקבלים את הרעיון שיש נסיבות שבהן צריך  
פעילות שהיא נפרדת, מסיבות שונות שעשויות להיות  מוצדקות. אנחנו חושבים שזה בעייתי לתת 
מעמד מיוחד ועיגון מיוחד לנושא של ההפרדה, שבנוסח הקיים הוא מאוד רחב ולא נתחם 

 לתחומים מסוימים או לדברים מסוימים.
 

למצוא סייגים ואנחנו מונים את השיקולים  הצענו הצעה שהעיקרון שלה הוא שניתן 
: "אין  רואים אפליה לפי 4שצריך להביא בחשבון. אנחנו מציעים את הנוסח הבא במקום סעיף  

, כאשר הדבר מתחייב מאופיים או ממהותם של מוצר, השירות או המקום הציבורי, וזאת 3סעיף 
 בהתחשב בכל ההיבטים הבאים:

하나. יה המיוחדים והחיוניים של האוכלוסיה, "במידה בה מתחייב הדבר מצרכ
 המבקשת לצרוך את המוצר או השירות או לפקוד את המקום הציבורי;

둘.  במידה בה קיים ציבור, המבקש לצרוך את המוצר או השירות, או לפקוד את"
 המקום הציבורי, אשר רואה עצמו נפגע מאבחנה זו;
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셋. י ובקיומה של חלופה "במידת החיוניות של המוצר, השירות או המקום הציבור
 סבירה להם;

넷. ."באופיו של הגוף המספק את המוצר או השירות או מנהל את המקום" 
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

 אני סבור שזה סביר.   
 

 קולט אביטל:
 

 למה הכוונה בסעיף קטן )ד(?  
 

 הדס תגרי:
 

 הכוונה שלא הרי חנות מכולת קטנה במאה שערים כהרי המדינה. 
 

 מנון רובינשטיין:היו"ר א
 

 או סופרמרקט גדול בלב העיר.  
 

 הדס תגרי:
 

אפשר היה לומר במפורש כך או כך, אבל כשאנחנו מביאים בחשבון את כל השיקולים אם  
להתיר או לא להתיר, לא נראה גוף ציבורי גדול או חברה שיש לה סניפים בכל הארץ כהרי עסק 

 שיקול שצריך להביא אותו בחשבון.  קטן שנמצא בתוך שכונה חרדית או אחרת. זה
 

 שאול יהלום:
 

הפרדה בין  –את עושה בדיוק ההיפך. בהצעה של משרד המשפטים יש רק דבר אחד   
גברים ונשים. מה שאת עושה, בגלל כל החשיבה שהצגת קודם,  שאת מכניסה את העניין של 

הרי יכול להיות שמחר   ערבים ויהודים וכל אפליה אחרת. בזה שאת מרחיבה את זה לכל סעיף,
 יהיה ציבור מסוים שירצה לצרוך שירות או מוצר שיראה את עצמו נפגע מההבחנה הזאת. 

 
 הדס תגרי:

 
 הכוונה הפוכה. 

 
 שאול יהלום:

 
 לא משנה מה הכוונה, תראי מה כתוב.  

 
 הדס תגרי:

 
 אז אולי צריך לתקן את הניסוח.  

 
 שאול יהלום:

 
 נפגע, את  מצדיקה את זה. כתוב שברגע שיש ציבור ש  
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 יהושע שופמן:
 

בנוסח שלה נכתב: נפגע מאבחנה. זה בא להגן על אותם אנשים שנפגעים מזה שיש  
 הפרדה. 

 
 שאול יהלום:

 
אם מתקיימים התנאים כדלקמן. בסעיף )ב( בהצעה שלה  4היא מבקשת לבטל את סעיף   

ר או השירות, או לפקוד את המקום נאמר: "במידה בה קיים ציבור, המבקש לצרוך את המוצ
הציבורי, אשר רואה עצמו נפגע מאבחנה זו". יכול להיות שקיים ציבור ערבי שאומר שהוא עוסק 

 עכשיו בג'יהאד ולכן הוא רואה את עצמו נפגע אם ישבו כאן יהודים.
 

 יהושע שופמן:
 

ה זו". כלומר, עם כל הכבוד לא קראת עד הסוף. כתוב: "... שרואה את עצמו נפגע מאבחנ 
)א( והציבור שנפגע מזה שמבחינים הוא )ב(. זאת ההצעה של -שהציבור שרוצה את האבחנה נכנס ל

 האגודה לזכויות האזרח. 
 

 רחל בנזימן:
 

חלקם  -הבעיה בהצעה הזאת היא שאולי יש כאן שיקולים שבית המשפט רשאי לשקול  
 עייתי, אבל הקונספציה נכונה. בעד ההפרדה וחלקם נגד ההפרדה. יכול להיות שהניסוח ב

 
 עומרי קאופמן:

 
אחד הדברים היותר גרועים שיכולים להיות בהצעת החוק הזאת זה שזה יהפוך פתאום  

שוויון לנשים. לא זאת הכוונה -שוויון לנשים ולבין אנטי-לחזית בין חילוניים לדתיים או בין פרו
, עם הקושי שחבר הכנסת יהלום ולא זה מה שמשתמע מלשון החוק. לכן ההצעה של האגודה

מעלה, היא הצעה שיש בה כדי למזער את החזית הזאת שיכולה להיווצר בין מי שחושב שיכול 
להיפגע ממה שנראה לו טבעי כהפרדת נשים, לעומת קבוצה אחרת באוכלוסיה שיכול להיות 

של מוגבלות עבורה מאוד טבעי לעשות הפרדה על בסיס של לאום או על בסיס אתני או על בסיס 
 גופנית. 

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
 מה ההצעה שלך?  

 
 עומרי קאופמן:

 
אני מקבל את ההצעה של האגודה לזכויות האזרח. אם ההצעה של האגודה לא תתקבל  

( למעט המילים: "נפרדות לגברים או 3)4מאיזושהי סיבה, ייתכן שיש מקום לקבל את סעיף 
מי מסורת דתית או פרטיות". כך אנחנו משאירים את מבחן לנשים", ולמעט  המילים: "מטע

 הסבירות.
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

 זה יאפשר ביזוי  החוק ואת זה אני לא אאפשר.   
 

 אלי מונטג:
 

התברר לנו ששירותים פיננסיים כלולים באותם שירותים שהחוק חל עליהם. כרגע אין  
שיעלה על  הדעת שאני רוצה להוציא את השירותים לנו עמדה לגבי הנושא הזה ואני לא רוצה 

 הפיננסיים מהחוק. 
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"אם הדבר מתחייב מאופיים או  –ראיתי את החריג שהיה קיים בניסוח עד היום  
ייתכן שתהיה התנהגות שונה של בנקים  –ממהותם של המוצר, השירות או המקום הציבורי" 

שיש הצדקה כלשהי מלכתחילה לכאלה  וזאת מבלי שיעלה על הדעת –כלפי אנשים מסוימים 
דברים. כאשר בהצעה נאמר שתהיה התחשבות במידה שמתחייב הדבר מצרכיה המיוחדים 

 והחיוניים של האוכלוסיה המבקשת את השירות הזה, זה הופך את כל הקערה על פיה.
 

דוגמה לכך יכולה להיות מתן אשראי. לא יעלה על הדעת שתהיה אפליה מכל סיבה שהיא  
תן אשראי, אבל אם לפעמים יש איזשהן הגבלות במתן אשראי כתוצאה ממוגבלות נפשית, אז למ

יגידו שאלה שמוגבלים נפשית, בגלל שיש להם צרכים מיוחדים בקבלת אשראי, זה ימנע את 
 השימוש בחריג הזה?  

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
בנק לבדוק כשירות למה אתה מתכוון? אתה חושב שיש משהו בחוק הזה שאוסר על   
 אשראי? 

 
 אלי מונטג:

 
אם הצעת החוק תתקבל כמו שהיא, אני לא בטוח שלא תוכל להיות טענה שמוגבלות לא  

 יכולה לשמש כעילה לומר שיש אפליה.
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

בנק לא יכול להפלות אדם בגלל מוגבלותו ולא יכול  –התשובה שלי לך היא פשוטה   
 אם המוגבלות שלו משפיעה על כשירותו להחזיר את ההלוואה.  להפלות אותו

 
 אלי מונטג:

 
נכון, אבל אז באים ואומרים שאם מוגבלתו משפיעה על כשירותו להחזיר את ההלוואה,  

זה יכול להשפיע.  אז גם באים ואומרים שאם יש "במידה בה מתחייב הדבר מצרכיה המיוחדים 
צרוך את המוצר", זה צריך להיות אינדיקטור לכך שלא והחיוניים של האוכלוסיה המבקשת ל

 יוכלו להביא את זה בשיקול. 
 

 שאול יהלום:
 

 (, זה מכוסה.1)4לדעתו, ברגע שיש את סעיף   
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

אם אתה אומר שהאיש לא יכול להחזיר את ההלוואה, לא משנה מה הסיבה לכך ולכן זה   
 בכלל לא ממין העניין. 

 
 קולט אביטל:

 
מכל מיני סיבות, לי אישית, אני מעדיפה את הניסוח של האגודה לזכויות האזרח, ולו מן   

הסיבה הפשוטה שאני לא רוצה לראות הנצחה בחוק של הפרדה בין  נשים לגברים. יחד עם זאת, 
  ם.(, כפי שנוסח על ידי משרד המשפטי3אם אין מנוס, אני מוכנה לקבל את הנוסח לסעיף קטן )

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
 זו גם עמדתי.  

 
 
 
 

;  נציגי הארגונים ביקשו להוסיף לסנקציה 7נותרו לנו עוד שלושה נושאים לדיון: סעיף  
 סגירת עסק.  –האזרחית סנקציה פלילית; עו"ד ורשובסקי ביקש להוסיף סנקציה מעין פלילית 
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לברר אם יש התנגדות לעניין של איחוד כמו כן, ביקשתי מנציגי האגודה לזכויות האזרח  

 הנטיה המינית לסעיף הדלתיים הסגורות. 
 

 הדס תגרי:
 

בישיבה הקודמת אמרנו שאנחנו כמובן בעד   -העוסק בנטל ההוכחה  – 7לגבי סעיף  
להעביר את הנטל במקרים מתאימים, אלא שבנוסח הקיים זה מאוד מצומצם וזה לא כל כך עוזר, 

ש כאן הן רלוונטיות במיעוט המקרים, אך ברוב המקרים זה לא המצב. כי שתי החלופות שי
החלופה הראשונה: "הנתבע עשה כן לאחר שבירר פרטים הנוגעים לעילות ההפליה ...", היא 

 רלוונטית במיעוט המקרים וברוב המקרים זה לא המצב, כי ברוב המקרים זה על פי חזות.
 

ק את המוצר או השירות...". זה נטל מאוד ( נאמר: "הנתבע נוהג שלא לספ2)8בסעיף  
קשה להוכיח שהוא נוהג כך. כלומר, צריך להביא הרבה מקרים שהוא לא סיפק את השירות 

 ומספיק שהוא יביא מקרה שהוא כן סיפק, זה כבר לא יתפוס.
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

 החוק הזה הוא חוק מהפכני וצריך להתחיל במשהו.  
 

 הדס תגרי:
 

לחוק שוויון הזדמנויות  9ן שזה דבר ראשוני, אבל הבאתי בתור השוואה את סעיף נכו 
בעבודה. אני חושבת שזה צריך להיות המודל. בחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, מספיק שמעסיק 
שמציע עבודה קובע תנאים למשרה ואתה מראה שעמדת בתנאים האלה, עובר הנטל על המעסיק 

 ך מסיבה שאיננה אפליה.להראות שהוא לא קיבל אות
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

 זה לא דומה כאן.  
 

 הדס תגרי:
 

לא רק שזה דומה, אלא שזה מקל וחומר. במקרה של עבודה יכולים להיות הרבה  
מועמדים לעבודה ורק אחד או ספורים מתקבלים לעבודה. במקרה כזה המועמד צריך לעמוד 

ות שעמדתי בכל התנאים שמופעים במודעה, לא אומר בהרבה תנאים וזה שלא התקבלתי, למר
שזה בגלל אפליה, אלא זה אומר שאני לא יכולה לדעת יותר מזה בתור דורש עבודה. במקרה של 
מוצר או שירות, נקודת המוצא היא שבדרך כלל בעל מקום או בעל עסק מספק את המוצר או 

 את ההשוואה זה הרבה יותר מוצדק.השירות לכל מי שמבקש ולכן אני חושבת שכשאני עושה כאן 
 

לכן אני חושבת שהמודל צריך להיות דומה והצענו הצעה שכדאי להשתמש בטרמינולוגיה  
של העברת נטל ההוכחה ולא טרמינולוגיה שונה, לא בגלל שמהותית היא שונה, אלא משיקולים 

 של פרשנות ושל אחידות חוקים. 
 

הקודם, שבמקרה הותנו תנאים כלפי אדם אחד  הוספנו גם נקודה נוספת, שהזכרתי בדיון 
 שלא הותנו כלפי אדם אחר. 

 
הנושא של העברת נטל ההוכחה הוא נושא מאוד חשוב, כי מאוד קשה להוכיח תביעות  

 מסוג כזה.
 
 
 
 

שאלתי את מי שהיתה יושבת ראש האגודה והיא  –דיון בדלתיים סגורות  – 9לגבי סעיף  
 שבת שזה מוצדק.לא ראתה עם זה בעיה והיא חו

 
 לגבי הסנקציה הפלילית אין לנו עמדה רשמית לגבי זה ולא נתנו דעתנו לדבר הזה. 
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 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
 האגודה בדרך כלל מתנגדת להרחבת המשפט הפלילי.  

 
 הדס תגרי:

 
 אני חושבת שזה טוב בגלל העניין של האכיפה, כי זה נותן הרבה יותר אופציות של אכיפה.  

 
 עומרי קאופמן:

 
, אני רוצה להעיר 4אם הרוחות המנשבות הן לא לאמץ את הגרסה של האגודה  לגבי סעיף  

לגבי הנוסח שעו"ד הדס תגרי בחרה לגבי הקבוצה שאמורה לצרוך המוצר להבדיל מהאוכלוסיה 
באותו אזור. אני חושב שזה נכון ומדויק יותר, כי לפעמים מושכר אולם להקרנה לנשים ולאו 

(, כאשר מדובר בצרכי האוכלסיה באותו 3)4דווקא לקהל היעד. לכן אני מציע שבסיפא של סעיף 
אזור, לאמץ את הנוסח של האגודה לזכויות האזרח ולדבר על האוכלוסיה שמבקשת לצרוך את 

 המוצר ולאו דווקא אזור גיאוגרפי.
 

ב שנכון, אם רוצים בניגוד למה שנאמר כאן לגבי הנושא של דלתיים סגורות, אני לא חוש 
 לעודד שימוש בחוק הזה, דווקא להתייחס ולייחד את הסייג הזה למי שמופלה מחמת נטיה מינית. 

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
 זה קיים בעוד חוק.  

 
 עומרי קאופמן:

 
זה נכון, אבל אם נאמץ את העיקרון הקנדי, שמדבר על הצדקה גורפת במקרים שבהם  

לשיקול דעת בית המשפט מנימוקים מיוחדים שיירשמו. זה מוכר לנו גם ראוי להשאיר את זה 
מצווי ביניים ואפשר לאמץ את זה במקרה הזה. אני חושב על אותו נכה שלא רוצה להיחשף לעיני 

 הציבור ובכל זאת אנחנו רוצים לעודד אותו לקרוא תגר על אותו בעל עסק.
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

 את זה? אתה מציע להרחיב   
 

 עומרי קאופמן:
 

 אני מציע לבטל את שיקול הדעת. 
 

 רחל בנזימן:
 

אני מבקשת לתמוך במה שאמרה עו"ד תגרי. אם  מדברים על  –לגבי העברת הנטל  
אחידות, מאוד חשוב שבחוקים שמדברים על אפליה תהיה איזושהי מגמה של האחדה והבנה 

היא דבר קשה. לכן אנחנו צריכים להעביר  שבאה מאחורי ההאחדה הזאת, משום שהוכחת אפליה
 את הנטל. 
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אם אנחנו מסתכלים על המודל של חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, המודל שהוצע על ידי 
האגודה מאוד דומה מבחינת בתי המשפט ומבחינת כל הגופים שצריכים לאכוף את החוק הזה. 

ל דומה מבחינת העברת הנטל. הנטל מאוד חשוב שחקיקה שעוסקת באפליה יהיה לה איזשהו מוד
הנוכחי המוצע בסעיף הקיים  הוא כמעט בלתי אפשרי, משום שמה שמוטל על התובע הוא כמעט 

 בעצם להוכיח את התביעה ולהוכיח אפליה זה כמעט בלתי אפשרי. 
 

 יהושע שופמן:
 

ה ברור שהעברת הנטל היא לא הדרך היחידה לזכות בתביעה. בהצע –לגבי העברת הנטל  
של האגודה, בשני הסעיפים שהם ביקשו להוסיף, נאמר שאם הנתבע נמנע מלספק את המוצר למי 
שנמנה עם קבוצה המאופיינת לפי עילה מעילות האפליה. במצב שלנו, כשיש לנו עילות אפליה 
מאוד רחבות, כל אחד נמנה עם הקבוצות האלה. כלומר, אם לא נותנים לי הלוואה בבנק, אז קשה 

גיד שחזקה שזה בגלל שאני גבר יוצא ארצות הברית, דתי ונשוי. הרי כל אדם שנמנע לבוא ולה
ממנו כל שירות, כל מוצר, כל כניסה לכל מקום, הוא נמנה עם אחת מהקבוצות האלה. לעומת 

 זאת, אם מונעים מאישה להיכנס, אז חזקה שזה בגלל שהיא אישה.
 

 הדס תגרי:
 

וכיח הנתבע כי נדרש מכל אדם המבקש לצרוך את יש סיפא לסעיף שאומר: ובלבד שאם ה 
המוצר  או השירות או להיכנס למקום, תנאים כלשהם לכך, על התובע להראות כי עמד בתנאים 

 אלה.
 

 יהושע שופמן:
 

אם לא נדרשו תנאים מסוימים ויש מצב שנמנעת כניסה בגלל שאומרים שהמקום מלא,  
י להיכנס ואני לא מראה שום דבר אחר, אלא רק אני לא יכול להראות שנתנו למישהו שבא אחרי

 שמנעו ממני להיכנס, אף על פי שעמדתי בכל הדרישות.
 

 הדס תגרי:
 

כך זה בחוק שוויון הזדמנויות בעבודה. כל מה שאני מראה הוא שהיתה מודעה בעיתון,  
 שהגשתי מועמדות ועמדתי בתנאים. אני אפילו לא צריכה להראות שאני אישה.

 
 מן:יהושע שופ

 
זו מטריה אחרת וסעיף אחר. אני טוען שאם אני מגיש תביעה על כך שלפני ארבע שנים  

באתי למסעדה ולא נתנו לי להיכנס. די לי, כדי להעביר את הנטל לצד שני, לומר שתנאי הכניסה 
שיש לי עניבה ושהתייצבתי במקום. זה יכול להיות כי אני נמנה מאחת מהקבוצות, כי יש לי ארץ 

יש לי מין, יש לי לאום ויש לי דת. אין פה אפילו ראשית ראיה לאפליה. כדי להעביר נטל אני  מוצא,
 צריך להראות ראשית ראיה שמשהו היה. 

 
 הדס תגרי:

 
 אם לא התקבלתי לעבודה, יש ראשית ראיה? 

 
 יהושע שופמן:

 
זה מהי ראשית הראיה שאני מראה כדי להעביר נטל? אם את אומרת שבתביעה לפי חוק  

 לעולם הנטל על הנתבע, אז אני יכול לחלוק על זה מבחינת עקרונות יסוד של משפט אזרחי. 
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 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

החוק הזה הוא חוק מהפכני לחברה הישראלית. נכון שהוא לא חוק מהפכני מבחינה   
הוא מכניס בינלאומית, אבל בכל המקומות בעולם כשהוא נכנס, הוא היה חוק מהפכני, משום ש

 –דבר שאני מאוד מאוד תומך בו  –את עקרונות השוויון לא במגזר הציבורי, אלא במגזר הפרטי 
ואני רואה בו גם מכשיר חינוכי. מכיוון שהוא חוק מהפכני הוא צריך להיכנס קודם כל במינון כזה 

 שאפשר יהיה לחיות איתו ואחר כך אולי נחמיר אותו. 
 

 יהושע שופמן:
 

, אני לא  7( שלה בהצעה לסעיף 3ל העברת נטל, כפי שהאגודה מציעה בסעיף )סעיף כזה ש 
( הוא דבר שאפשר לחשוב עליו ואני לא לגמרי בטוח 4מכיר מהדוגמאות במדינות אחרות. סעיף )

שהוא מוסיף, מפני שברגע שהוכחתי שהתנו תנאים לגביי ולא לגבי אחר, אז הוכחתי שלא הנהיגו 
 שוויון.

 
דורלית אני מציע לסיים כמה שיותר מהר את הדיון, אבל לא יהיה מנוס מבחינה פרוצ 

מדיון נוסף בוועדה, כיוון שהיושב ראש הבטיח להמתין לחזרה של ההצעות הפרטיות מקריאה 
 ראשונה.  לכן אני מציע שלגבי נקודות מסוימות נוכל להביא נוסח אחר. 

 
אני מבין את  –ותר של ההצעה שהוא הסעיף הבעייתי בי –בהצעת החוק  4לגבי סעיף  

העמדה של האגודה לזכויות האזרח ושל שדולת הנשים שלא לקרוא לילד בשמו, אבל לזה יש 
מחיר. במדינות אחרות ייחדו את הסייגים האלה לעניין של מין ונאמר בצדק שזה לרוב בחוקים 

רים אפליה שעוסקים באפליה מטעמי מין, אבל הכניסו סייגים שאינם קיימים בחוקים שאוס
מטעמי גזע, מפני שיש סוג של הפרדה שלא נוכל לקבל גם אם הציבור דורש אותו אם מדובר 
בהפרדה גזעית, שכן אני חושב שכל אחד מאיתנו מוכן לקבל שמדובר בהפרדה מטעמי מין , כמו 

 למשל בבתי ספר.
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

 או תפילה בבית כנסת.  
 

 יהושע שופמן:
 

מאיתנו חושב שיש מצבים שבהם מוצדקת ההפרדה ואני גם חושב שכל אחד  כל אחד 
חושב שיש מצבים שההפרדה היא אסורה. השאלה היא איפה לשים את הגבול. זה ויכוח לגיטימי 
ואני יכול לשים את הגבול בצורה שונה מאשר עו"ד תגרי או חבר הכנסת יהלום. אני חושב שאף 

גברים ונשים. זה ויכוח לגיטימי וכל אחד שם את הגבול במקום אחד לא יקבל בתי דואר נפרדים ל
  אחר.

 
 קולט אביטל:

 
 אנחנו מנסים למנוע גלישה למצבים כאלה.   

 
 יהושע שופמן:

 
לכן יש יתרון מסוים, אני חושב שהוא יתרון סמלי, לא לקרוא לילד בשמו. ליתרון הזה יש  

ר הוא מוגבל יותר מהגישה של האגודה. אני לדעתי מחיר. כשאנחנו עושים סעיף שהוא כללי יות
 נוטה לחשוב שיש מחיר וחברי הכנסת צריכים להחליט אם הם רוצים אותו או לא רוצים אותו.   
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אם היינו היום מחוקקים לראשונה את חוק הסדרת מקומות רחצה והיינו כותבים 
ולנשים ויבוא מישהו  לראשונה סעיף שאומר שייקבעו הוראות לגבי ימי רחצה נפרדים לגברים

ויאמר שהוא לא רוצה פעם ראשונה להצדיק הפרדה ולכן כדאי שנאמר הפרדות מסוגים שונים. זה 
אולי ייתן פתח לאותו פארק מים בחוף ים המלח לומר שיש לו דרישה חד משמעית של הציבור 

בצורה שהוא לא רוצה להתרחץ עם פלסטינים ולכן הוא קובע יום לפלסטינים ויום ליהודים 
שוויונית לחלוטין.  אני לא חושב שהיינו רוצים לשלם את המחיר הזה רק כדי שלא לכתוב שחור 

 על גבי לבן שיש הצדקה להפרדה.
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

 באמנה הבינלאומית יש אזכור של כאלה דברים?  
 

 רחל בנזימן:
 

 רק לגבי חינוך. 
 

 יעקב ליצמן:
 

 ך,  יש דבר כזה.מה זה משנה אם רק בחינו  
 

 יהושע שופמן:
 

 . father son  or mother daughter  activities-החוק האמריקני עוסק ב 
 

 רחל בנזימן:
  
 זה חוק שבסיסו אפליה נגד נשים ויש פה חריג.  

 
 יהושע שופמן:

 
 בחוק הקנדי יש סעיף סל. 

 
 עומרי קאופמן:

 
שרה. בג"ץ לא קיבל את העמדה גברת בנזימן הזכירה את העתירה בנושא קורסי הכ 

והעתירה נדחתה לא על בסיס של סעיף סטטוטורי שמפריד בין נשים לגברים, אלא מתוך ראיה 
 כללית. לא היה צריך להגיד לבג"ץ שיש מקום בחוק, אלא הוא ידע להבין את זה לבד.

 
 יהושע שופמן:

 
 הבעיה שם היתה שלא היתה אלטרנטיבה לנשים. 

 
 רחל בנזימן:

 
הבעיות כשמדברים על אפליה נגד נשים היא שהיא כאילו לא נראית. תמיד אומרים  אחת 

שאם היינו מדברים עכשיו על אפליה נגד ערבים כולם היו מזדעזעים, אבל נגד נשים זה לא נורא. 
אני לא חושדת באף אחד מהנוכחים שהוא אמר דבר כזה, אבל הבעיה היא שיש איזושהי סובלנות 

 ד נשים, כי יש מקומות שאולי היא מוצדקת.בסיסית להפרדה נג
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 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

יש הבדל בין הפרדה ואפליה. אני לא רואה את זה כך, אבל חברי כנסת אחרים רואים   
 את זה אחרת.

 
 רחל בנזימן:

 
. אם אנחנו  slippery slow-כפי שאמרה חברת הכנסת אביטל, אנחנו חוששים מה 

 רש אנחנו הולכים במפורש לכיוון הזה.כותבים את זה במפו
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

 אנחנו גוף פוליטי שיש לו דעות שונות.  
 

 שאול יהלום:
 

דרך אגב, אם באמת היית רוצה לתת סעיף נכון, היית מקבלת את הנוסח של משרד   
סכימה המשפטים והיית מוסיפה: ובלבד שתהיה שוויוניות. כלומר, כך היית אומרת שאת מ

 להפרדה, אבל לא אפליה. את זה את בכלל לא מעלה. 
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

 אני מודה לנציגי הציבור. המשך הישיבה יהיה בהשתתפות חברי הכנסת ונציגי הממשלה.   
 

דיון  –בנוסח החדש  10אני מבקש להצביע על הסעיפים שאינם שנויים במחלוקת. סעיף  
 ד?מי בע –בדלתיים סגורות 

 
 הצבעה

  4 –בעד 
 

 אושר. 10סעיף  החלטה: 
 

 הוא לפי בקשת ארגון הסוחרים ולשכת עורכי הדין. 6סעיף  
 

 דלית דרור:
 

)א( "מי שעיסוקו בהפעלת מקום ציבורי מסוג המקומות הציבוריים שנקבעו על  – 6סעיף  
ההפליה בהתאם ידי שר המשפטים בתקנות, יציג במקום בולט לעין, הודעה בה יצוין על איסור 

 להוראות חוק זה.
 

 שאול יהלום:
 

אני לא מבין את זה.  בכל כניסה לבריכה יהיה צריך להיות שלט בו יהיה כתוב שלא  
 מפלים בין כל מיני דברים?

 
 יעקב ליצמן:

 
ואם יש כנס של עולי בוכרה בבנייני האומה, אז צריך לשים באותו יום שלט שלכנס זה   

 בוכרה? מותרת הכניסה רק לעולי
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 תמיר שאנן:
 

לא. נציג ארגון הסוחרים אמר שכדי שלא ייווצר מצב שבו לקוחות לא ירצו להיכנס בגלל  
שהוא לא מפלה, בעל העסק יוכל להיעזר בחוק. כלומר, כשאתה תיכנס לעסק ותראה שלט שבעל 

 העסק לא יכול להפלות, אתה לא תוכל לבוא אליו בטענות. 
 

 דלית דרור:
 

שלטים בבארים שאסור למכור אלכוהול לקטינים, אז יהיה כתוב שאסור כמו שיש  
 להפלות.

 
 שאול יהלום:

 
 מכאן ואילך, בכל בריכת שחיה ובכל מסעדה יהיו שלטים?  

 
 דלית דרור:

 
לא. לכן קבענו שזה לא יהיה בכל מקום ציבורי, אלא במקום ציבורי ששר המשפטים  

 ייקבע בתקנות. 
 

 יהושע שופמן:
 

 ו שאם נכתוב את זה כללי אז זה יהיה בכל דוכן בשוק.חשבנ 
 

 יעקב ליצמן:
 

 אני חושב שאין צורך בזה.  
 

 קולט אביטל:
 

 זה לא יכול להזיק.   
 

 דורית ואג:
 

מר בירנבאום דיבר איתי הבוקר והוא ביקש ששלט כזה  לא יהיה בכל בית קפה ומסעדה,  
 אלא בכל מועדון, פאב או מסבאה. 

 
 :קולט אביטל

 
כשאנחנו מדברים על בארים, מסעדות וכד', מי ששם את השלט כבר מחויב לזה שהוא   

 לא יפלה.
 

 שאול יהלום:
 

 לא עושים אפליה. 99%בינינו לבין עצמנו,   
 

 קולט אביטל:
 

מנחם. כל הוויכוח נבע -פז ואלי בן-היו שתי הצעות חוק פרטיות של חברי הכנסת פינס  
ות בילוי שמגיעים אליהם חיילים או צעירים אחרים ועומד שם מההצעות האלה. ישנם מקומ

 בחור על כסא ומחליט  מי ייכנס.  זה דבר שדעתנו לא נוחה ממנו. 
 
 
 

 שאול יהלום:
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השלט לא יוכל להיות ספציפי, אלא שלט אחיד לכולם. לפי זה בכניסה לכל פאב יהיה   

דל גזע, דת, לאום, ארץ מוצא, מין, כתוב: המועדון הזה פתוח וכל אדם יכול להיכנס בלי הב
השקפה, השתייכות מפלגתית, מעמד אישי, מוגבלות וכו'. זה נראה לי מאוד משונה, לא ראיתי 

 דבר כזה בשום מקום בעולם.
 

 קולט אביטל:
 

 יש דברים כאלה. אני ראיתי את זה בארצות הברית .  
 

 שאול יהלום:
 

 . לנו לא היה דבר כזה.בארצות הברית זו ריאקציה ממלחמת האזרחים  
 

 קולט אביטל:
 

 אבל לנו יש היום מקרים בהם לא נתנו לאתיופים להיכנס.  
 

 שאול יהלום:
 

 אני בעד החוק, אבל השלט מיותר.   
 

 קולט אביטל:
 

 אני מסכימה אתך שמיותר להכניס קביעה כזאת לחוק. זה אמצעי טכני.   
 

 שאול יהלום:
 

   אני מוכן שיהיה כתוב: רשאי.  
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

 אם כך הרוב כאן נגד סעיף השילוט.  
 

 נותרו לנו שלושה נושאים שנותרו במחלוקת. 
 

 שאול יהלום:
 

אני מבקש להוסיף בהגדרה של "שירות ציבורי" את  –סעיף ההגדרות  – 2לגבי סעיף   
 המילים: תרבות ובידור. 

 
 יהושע שופמן:

 
של "מקום ציבורי". השירות הציבורי מתאפיין בשירותים הגדרנו הגדרה מאוד רחבה   

שניתנים שלא בהכרח במקום פומבי. זאת אומרת, לא היינו צריכים להוסיף שירותי בנקאות, אלא 
 שהם ניתנים לאו דווקא במקום ציבורי, כאלה שניתנים בדואר, בטלפון, באינטרנט.

 
 שאול יהלום:

 
ידור שהוא לא במקום ציבורי, כמו משלוח קסטות ובידור? גם בתחום הזה יכול להיות ב  

 וכד'. אם חינוך נכלל בהגדרת "שירות ציבורי" מדוע לא לכלול גם בידור ותרבות?
 
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

כולל תרבות ובידור. המילים  2אנחנו מאשרים את ההגדרה של "שירות ציבורי" שבסעיף   
 נוך". מי בעד?"תרבות ובידור" יוספו לאחר המילה "חי
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 הצבעה

 הרוב –בעד 
 

 ההגדרה של  "שירות ציבורי" בתוספת הנ"ל אושרה. החלטה: 
 

 שאול יהלום:
 

בהגדרה של "שירותי תחבורה" יש את הנושא של השכרת רכב. למעשה אומרים כאן   
שאדם שיש לו חברה להשכרת רכב לא יכול לעסוק בזה אם אין לו רכב שיכול לאפשר לאנשים עם 

 גלגלים לנהוג ברכב שכור. כך אפשר להרוס את כל החברות להשכרת רכב. כסא
 

 יהושע שופמן:
 

לא אמרנו את זה. יש כאן סוגיה שנדונה בחטף בישיבה הקודמת. לכאורה אפשר היה  
לומר בחוק הזה שכל מקום צריך להיות נגיש, אבל אנחנו אמרנו שזה יהיה בחוק אחר. החוק הזה 

ישהו מלקבל את מה שאתה מציע. אם אתה מציע מסעדה בקומה אומר שאתה לא תמנע ממ
שלישית בלי מעלית, אז זה מה שאתה מציע וזה לא אומר שאתה צריך להנגיש את זה לכולם. 
בשירותי רכב, אם העסק שלך זה להשכיר רק מכוניות נוסעים מסוג מסוים, זה מה שאתה משכיר. 

ור רכב בגלל שיש לו צלקות על הפנים או אתה לא יכול לומר לאדם שאתה לא מאפשר לו לשכ
בגלל שהוא ערבי או אישה, אבל זה עדיין לא אומר שאתה צריך להציע לו שירות שאתה לא מציע 

להבדיל מהחוק האחר  –לציבור. מה שאתה מציע לציבור, תציע לכולם. גם לא אמרנו בחוק הזה 
 שכל אוטובוס צריך להיות נגיש לכסא גלגלים.  –
 

 ם:שאול יהלו
 

בנושא הזה של התחבורה, אם אתה לוקח את הסעיף כמו שהוא כתוב בחוק שוויון   
זכויות לאנשים עם מוגבלות, שם באמת חלק מהדברים בוצעו וחלק צריך להיעשות בהדרגה. כאן 
סעיף התחבורה הוא סעיף כללי ביותר והוא אומר שלא ניתן לתת שירות רכבות אם אדם בכסא 

 יש שירותים כמו השכרת רכב שאני לא יכול לתת את השירות הזה לנכים. גלגלים לא נכנס. אבל
 

 יהושע שופמן:
 

אם אתה צודק יש לנו בעיה הרבה יותר גדולה, מפני שזה אומר שאסור לקיים מסעדה  
בקומה שניה בלי מעלית. בוודאי שלא זו הכוונה. בבעיה שאתה מעלה אין דבר ייחודי לתחבורה 

 בלבד. 
 

את החוק הזה כך שכל מקום חייב להיות נגיש לכל אדם בכל סוגי אפשר להבין  
המוגבלויות, וזה אומר שאי אפשר יהיה לעשות הצגה בלי תרגום לשפת הסימנים. לא זו הכוונה 

 ולא זה מה שנובע גם מחוקי אפליה במקומות אחרים.
 

 שאול יהלום:
 

מו שלך. לפי מה שאתה צריך לדייק. אני קורא את מה שכתוב לא בעיניים מקצועיות כ  
כותב כאן, מחר יוכל אדם לבוא לחברת השכרת רכב או למסעדה ויגיד שלא נתנו לו את השירות. 

 הוא יוכל להסתמך על החוק הזה ויבקש את כל העילות הנתונות בחוק הזה. 
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 יהושע שופמן:
 

 לפי גרסת האגודה לזכויות האזרח. 3אני חושב שאי אפשר לקבל את סעיף  
 

 ר אמנון רובינשטיין:היו"
 

 לפי הנוסח הישן שנותרו עדיין לדיון. 9-ו 7, 4, 3, 2נותרו לנו סעיפים   
 

 אני מודה לכולם, הישיבה נעולה.  
 
 
 

- - - - - - - - - - 
 
 
 
 

 13:30הישיבה ננעלה בשעה 
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1 

 1962פרוטוקולים/ועדת חוקה/
 ירושלים, ט' בחשון, תשס"א 

 2000בנובמבר,  7
 

        עשרה-הכנסת החמש
 נוסח לא מתוקן 

 מושב שלישי
 
 
 
 

 188פרוטוקול מס' 
 מישיבת ועדת החוקה, חוק ומשפט

 10:30(, שעה 2000באוקטובר  30יום שני, א' בחשוון התשס"א )
 
 
 

 
 נכחו:

 
 היו"ר  -בינשטיין  אמנון רו :חברי הוועדה

 קולט אביטל 
 שאול יהלום 
 יוסי כץ 
 פז-אופיר פינס 
 פילוסוף-דליה רבין 
 אברהם רביץ 

 
 
 

 משרד המשפטים, משנה ליועמ"ש - עו"ד יהושע שופמן :מוזמנים
 משרד המשפטים - עו"ד דלית דרור 
 ארגון בזכות - עו"ד תרצה ליבוביץ 
 זרחהאגודה לזכויות הא - שרון אברהם וייס 
 האגודה לזכויות האזרח - עו"ד הדס תגרי 
 המועצה הישראלית לצרכנות, יועמ"ש - עו"ד עקיבא סלבצקי 

 
 
 
 

 שלמה שהם :יועץ משפטי
 

 דורית ואג :מנהל/ת הוועדה
 

 בועז פרסלר מתמחה ליועץ המשפטי:
 

 אסתר מימון :קצרנית
 
 
 
 
 
 

ניסה למקומות ציבוריים, הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכ סדר היום:
 2000-התש"ס
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 2000-הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות ציבוריים, התש"ס
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

אנחנו פותחים את הישיבה השנייה של ועדת החוקה בנושא המשך הדיון בהצעת חוק  
ציבוריים. אני חוזר ואומר: אנחנו לא נביא איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות 

את הצעת החוק למליאה לקריאה שנייה ושלישית עד שלא נאשר את שתי הצעות החוק הפרטיות 
בקריאה ראשונה, כדי שנוכל להביא את כל ההצעות ביחד. הצעות החוק הפרטיות הן של חברי 

 מנחם. הצעות החוק האלה הן חלקיות.-הכנסת אופיר פינס ואלי בן
 

 דורית ואג:
 

 הן מדברות רק על כניסה למועדונים ופאבים. 
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

לא דנו בכמה סעיפים, והסעיף הקשה היה עניין ההפרדה בין נשים לגברים. בסעיף הזה  
היתה עמדה אחת לאגודה לזכויות האזרח ועמדה שנייה למשרד המשפטים. אני מבין שהתקיימה 

אני לא יודע אם יש נוסח מוסכם או לא. על כל פנים, אנחנו צריכים להחליט ביניהם פגישה, אבל 
 .9-ו 7, 4, 3, 2היום. לא אישרנו את סעיפים 

 
, מפני שזה הסעיף הקובע, ואני מבקש מיהושע שופמן לקרוא אותו 4נחזור לדיון בסעיף  

 פעם נוספת ולהציג את הבעיה.
 

 יוסי כץ:
 

סקירה, תתייחס לעניין הבא. לדוגמה, שמועדון של יהושע שופמן, כשאתה נותן את ה 
לסביות יהיה ללסביות, זה בסדר לקידום מטרותיהן, שמועדון של ספרדים יהיה לקידום מטרות 
העדה הספרדית, זה בסדר, אבל שלא ייעשה שימוש במועדון לסביות, כדי לא לתת לנכה להיכנס. 

 שיכולה להיות.צריך להבטיח שהניסוח יהיה בצורה המצומצמת ביותר 
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

 מרדכי ורשובסקי הציע את זה.  
 

 יהושע שופמן:
 

זה מנוסח עוד יותר בצמצום ממה שהצעת, מפני שלפי הניסוח שלנו זה רק גופים שאינם  
 למטרות רווח.

 
הצענו שלושה סייגים: הדבר הראשון הוא סייג כללי, ועל זה לא היה ויכוח, כאשר הדבר  

חייב מאופיים וממהותם של המוצר, השירות או המקום הציבורי. הדבר השני שעשינו, זה מת
ידי ארגון או מועדון, שאינם למטרות -"כאשר הדבר נעשה על -תיקון קל כדי להבהיר את הנקודה 

רווח, ונעשה לשם קידום צרכים מיוחדים של הקבוצה אליה משתייכים החברים במועדון או 
שההפליה, ההפרדה, נעשית למטרה הזאת ולא למטרה אחרת. זה לא פטור  בארגון", דהיינו,

לארגון, זה פטור רק לפעולה שנעשתה לקידום צרכים מיוחדים. יש תוספת נוספת, והיא "ובלבד 
שצרכים מיוחדים כאמור אינם נוגדים את מטרת החוק". דהיינו, שאדם לא יכול להגיד: אני 

 ו התשובה לחבר הכנסת כץ.ארגון של שונאי ספרדים, חלילה. ז
 

 שאול יהלום:
 

ידי ההסתדרות -ישראל ללא כוונת רווח על-לדוגמה, מועדון ריקודי עם לריקודי ארץ  
הכללית, והמטרה שלו היא ריקודי עם, הוא לא יכול לקבל אנשים על כסאות גלגלים. איפה זה 

 כתוב?
 

 יהושע שופמן:
 

 בסוף הסעיף הזה, חבר הכנסת יהלום. 
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יג הבא, שהוא נתון במחלוקת, אני אסביר את התיקון שעשינו ולמה לא עשינו תיקון בסי 

 אחר שביקשה האגודה לזכויות האזרח.
 

-כתוב: אין רואים הפליה "בקיומן של מסגרות נפרדות לגברים או לנשים, כאשר אי 
מן  הפרדה תמנע את הספקת המוצר או השירות הציבורי או תמנע כניסה למקום ציבורי מחלק

 --הציבור, מטעמי מסורת דתית או פרטיות, ובלבד שההפרדה היא מוצדקת
 

 אברהם רביץ:
 

 מה זה מוצדקת? 
 

 יהושע שופמן:
 

 בהתחלה, ההגדרה היתה סבירה, ואמרו שזה חלש מדי. 
 

בהתחשב, בין היתר, באופיו של המוצר, השירות או המקום הציבורי, במידת החיוניות -- 
 פה סבירה להם ובצרכי האוכלוסייה העלולה להיפגע מן ההפרדה."שלהם, בקיומה של חלו

 
 אברהם רביץ:

 
דוד, או אפילו זמר חילוני, ומסיבות דתיות אני -אם אני מזמין זמר, למשל, את מרדכי בן  

 עושה הפרדה, ואני אומר רק לגברים או רק לנשים.
 

 יהושע שופמן:
 

 לזה נועד הסעיף. 
 

 יוסי כץ:
 

הפרדה תמנע את הספקת המוצר...". זאת אומרת, אם -)א(. "כאשר אי3 זה כתוב בסעיף  
 אתה לא תעשה את ההפרדה, לא יבואו.

 
 אברהם רביץ:

 
 יכול להיות שיבואו, אבל אני, כרב, לא רוצה שיבואו.  

 
 יהושע שופמן:

 
הסעיף הזה נועד למצב שהרב רביץ דיבר עליו. היתה הצעה לא לייחד סעיף להפרדה בין  

לנשים, ההצעה היתה למחוק את המילים גברים ונשים ולאפשר הפרדות מסוגים שונים,  גברים
ובלבד שזה מוצדק מהטעמים האלה. אני מציע לוועדה לא להסכים לזה, מפני שאם זה יפתח את 
הפתח למסגרות נפרדות לאשכנזים, לספרדים, ליהודים, לערבים, ללבנים ולשחורים, פתחנו פתח 

ה, לדעתי, פוגע בלב החוק. רצינו שאותם דברים שלגביהם היה קונצנזוס, לא רחב מדי להפליה. ז
למנוע, אם, למשל, בהקרנת סרט לציבור החרדי, כשיש הפרדה בין גברים ונשים. אבל בכל זאת יש 
סייג, ובלבד שזה יוצדק בהתחשב בטעמים האלה, כיוון שיש הבדל בין הופעה של זמר לבין דבר 

 , נניח, לצורך העניין, שירות רפואי.שהוא שירות חיוני אחר
 

 שאול יהלום:
 

 למשל, שירות חינוך. שירות חינוך הוא חיוני.  
 

 יהושע שופמן:
 

בהצעה שלנו, מצד אחד, לא אומרים שהפרדה בין גברים לנשים היא תמיד מוצדקת, אלא  
ם, יישוב מעורב נותנים נוסחה שיכולה לאזן בין הצרכים של כלל האוכלוסייה. נניח, ביישוב מסוי

של חילונים ודתיים, דתיים לאומיים ודתיים חרדים, וכולם נמצאים ביישוב ויש רק בריכת שחייה 
אחת, ובבריכה הזאת יש כל ימות השנה, כל שעות היום, הפרדה בין גברים ונשים. זה נשמע דבר 
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ומת זאת, אם שאיננו מאוזן, כי הוא איננו מביא בחשבון את הצרכים של חלקי האוכלוסייה. לע
יש ימים מסוימים, או שעות מסוימות, של הפרדה, זה דבר שמביא בחשבון גם את הצרכים של 
כלל האוכלוסייה, של אנשים שיכולים להיפגע מההפרדה. הסעיף הזה נועד לתת מענה לשאלה של 

 הרב רביץ, ומצד שני לא להגיד שהפרדות לעולם הן לגיטימיות.
 

עיף קצת בעייתי, אבל הוא הוסף בעקבות ההערה של חבר הסעיף האחרון שהוסף הוא ס 
הכנסת יהלום. שאלת בסוף הישיבה האחרונה היכן כתוב פה שלא צריך להתאים את השירות 
לצרכים של כל אדם. נניח, לצורך העניין, אמרת שיש מסעדה לא כשרה והם מונעים בעצם את 

 כניסתי כאדם דתי, זו לא היתה הכוונה.
 

 שאול יהלום:
 

 דיברתי על האוטובוס.  
 

 יהושע שופמן:
 

 הבאת גם את הדוגמה של אנשים עם מוגבלויות. 
 

הכוונה של החוק הזה היתה לאסור על ההפליה הקלאסית, ההפליה, שבגלל יחסי עוינות,  
איבה, דעות קדומות, אסרו על אנשים להיכנס. הנושא של התאמות, כידוע לך, הוא נושא שאמור 

 --היום-אחר שנמצא על סדר להיות מוסדר בחוק
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

 בוועדת העבודה והרווחה.  
 

 יהושע שופמן:
 

ושם יש איזונים לגבי השאלה כמה אדם צריך להוציא מכיסו על מנת לעשות התאמות -- 
 לנכים, ולכן הכנסנו את סעיף קטן )ב(.

 
 שאול יהלום:

 
יותר מדי כללי, ומרוב כלליות לא רואים את עם כל הכבוד לנוסחים, לעניות דעתי, אתה   

הפרטים. ניקח, למשל, מועדון ביפו, שהיתה שם פעם בעיה חמה, לא נתנו לנכה עם כסא גלגלים 
להיכנס. המועדון, כדי לא לעבור על החוק, ידאג כשהוא בונה את המועדון לא לבנות רמפה לנכים, 

 זה הכול, ובזה פטרת אותו.
 

 ין:היו"ר אמנון רובינשטי
 

 זה לא בחוק הזה.  
 

 שאול יהלום:
 

זה כן בחוק הזה. החוק הזה, מצד אחד, מונע הפליה, אבל, מצד שני, פוטר אדם   
מלהוציא הוצאות כדי למנוע את ההפליה. בעל המועדון יגיד "אני פטור", כי בכניסה יש מדרגות, 

ה לנכים במועדון לילה, אפשר יהיה להיכנס עם כסא גלגלים. אני רוצה שלא תהיה הפלי-לכן אי
וכן בבריכת שחייה. אבל, אם תגיד שצריך עכשיו בכל האוטובוסים במדינת ישראל לסדר רמפות, 

 זה קשה.
לכן לא צריך למצוא נוסחאות כלליות, אלא נוסחאות הרבה יותר דיפרנציאליות,  

 שמחייבות את בעל המועדון לעשות רמפה לנכים.
 

 יהושע שופמן:
 

ם של הוועדה היה מוסכם שהנושא הזה, שהוא ללא ספק חשוב, צריך בדיונים הקודמי 
טיפול פרטני. מצד אחד, יש מועדון שכל מה שהוא עושה, שהוא לא שם רמפה לנכים, ובכך הוא 
מונע מאנשים מסוימים להיכנס; מצד שני יש מועדון שממוקם בקומה רביעית של בניין עם 

גדולה, והבניין בכלל לא שלו, הוא רק שוכר את מדרגות, והוא צריך להתקין מעלית בהוצאה 
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הקומה הרביעית. פה אנחנו צריכים טיפול מפורט, להגיד מתי כן ומתי לא. היה מוסכם בוועדה 
הזאת שהנושא הזה יקבל טיפול מפורט, נוסף על הטיפול הלא מספיק שקיים היום בחוק התכנון 

 והבנייה, שידבר על סיוע של מדינה.
 

כך יפורש החוק מלכתחילה, שהחוק לא מחייב עשיית התאמות, ושאלת האמת, חשבנו ש 
 היכן זה כתוב ברחל בתך הקטנה. אני יכול למחוק את סעיף קטן )ב(.

 
 שאול יהלום:

 
כשדיברנו על חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות באו אנשי התחבורה, ואנשי  

הרכבות במדינת ישראל וכל האוטובוסים התחבורה אמרו: אנחנו לא יכולים שתחייב מחר את כל 
-לעשות התאמות, ואז קיבלנו טיפול הדרגתי. לזה התכוונתי. אבל אם אתה שואל אותי אם בית

 קולנוע צריך להיות עם מעלית לנכים, התשובה היא בוודאי. 
 

האדם הסביר והטוב, מלכתחילה לא עושה הפליות, אתה מדבר על אנשים שמחפשים  
הפליות, אנשים רעים, אז אתה מחוקק חוק ונותן להם את סעיף קטן )ב( כדי  דרכים כדי לעשות

 להיות פטורים מהחוק.
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

סלע המחלוקת העיקרי הוא גברים ונשים. יש הצעה של משרד המשפטים, היתה הצעה  
 הלאה.של האגודה לזכויות האזרח. אם אני פותר את הבעיה הזאת, אז יש לי פתרון גם 

 
הדס תגרי, את הצעת הצעה אלטרנטיבית בפגישה הקודמת, בינתיים נפגשתם עם מר  

 שופמן, יש לכם הצעה משותפת?
 

 הדס תגרי:
 

 התקדמנו, אבל לא הגענו, בסופו של דבר, להסכמה בנושא הזה. 
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

 תקראי מה שאת מציעה.  
 

 הדס תגרי:
 

ודמת היא הצעה שלא תדבר באופן מפורש על נושא של ההצעה שהצענו בישיבה הק 
הפרדה בין גברים לנשים, אלא תכיר בכך שיש מצבים שבהם ניתן לעשות מסגרות נפרדות ותמנה 
את השיקולים שצריך להביא בחשבון כאשר בודקים את הדברים האלה, במידה וההפרדה 

המוצר או את השירות, מתחייבת מהצרכים החיוניים של האוכלוסייה שמבקשת לצרוך את 
במידה שיש ציבור שרואה את עצמו נפגע מההפרדה הזאת, במידת החיוניות של המוצר וקיומה 
של אלטרנטיבה, כאשר פה העמדה שלנו היא שככל שהשירות יותר חיוני, אנחנו בעד כיוון של 

ותר אני מבינה שיש כאלה שרואים את זה ההפך, זאת אומרת, ככל שהשירות ימניעת הפרדה. 
חיוני, אז כן מוצדק קיומה של הפרדה, מאחר ויש אוכלוסייה שרואה את עצמה מנועה מלצרוך 
את המוצר אם יש הפרדה. טענתנו היא שככל שהמוצר יותר חיוני וחשוב, פחות ניתן להגביל את 

 השימוש בו.
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 שאול יהלום:
 

 הפרדה.  לדוגמה, שירותים. שירותים זה דבר חיוני, אין מה לעשות, ואתם נגד  
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

הברית של הימין, הם אמרו: תעשו שירותים משותפים -אגב, זו היתה התעמולה בארצות  
 לגברים ונשים.

 
 הדס תגרי:

 
אפשר להתייחס לדוגמאות הקיצוניות, אבל אפשר להגדיר את הבעיה בצורה מדויקת.  

נושא של חשיפת הגוף והדברים שכרוכים אנחנו מקבלים את העיקרון שיש הקשרים שבהם, בגלל 
 בכך, יש מקום להפרדה.

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
 צניעות.  

 
 הדס תגרי:

 
אני לא יודעת אם המילה צניעות היא המילה הנכונה, אבל פרטיות, חשיפת הגוף. יש  

ות הקשרים שבהם נכון ומוצדק ולא פוגע לאפשר הפרדה בין גברים לנשים, בשירותים, בבריכ
 שחייה וכן הלאה. זה מוסכם.

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
 לגבי חופי רחצה יש חוק.  

 
 הדס תגרי:

 
יש גישה שאומרת, שיש קבוצות באוכלוסייה שמבחינתם, בהרבה מאוד הקשרים, עצם  

השירות המשותף לגברים ונשים זה דבר שהם לא יכולים לקבל. השאלה אם מקבלים את העיקרון 
מצדיקה קיומה של הפרדה, אם זה השכלה ציבורית, אם זה אוטובוסים ואם זה  שהגישה הזאת

 קורסים להכשרה מקצועית.
 

 אברהם רביץ:
 

 הם רוצים בכך. למה את נכנסת לתוך החיים שלהם?  
 

 שאול יהלום:
 

קודם כול, את צריכה לקבל את זה שאת מייצגת אותם, כי גם הם אזרחים, אחרי זה   
 נסתדר.

 
 ון רובינשטיין:היו"ר אמנ

 
רבותי, אני רוצה להציע הצעה. אני מסכים עם חבר הכנסת שאול יהלום שההצעה של   

משרד המשפטים יותר מדי מופשטת. בהצעה של האגודה לזכויות האזרח, שבאופן עקרוני אני 
 תומך בה, קיימת הסכנה שדיבר עליה יהושע שופמן, שהיא רחבה מדי.

 
ת, בואו, נתייחס אליה. יש ציבורים דתיים, גם יהודים וגם אנחנו חיים במציאות ישראלי 

 ערבים.
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 אברהם רביץ:
 

אני אביא דוגמה. בתקופת מלחמת המפרץ ניתנו הרצאות בקרב אוכלוסיות שונות איך   
להתנהג בזמן התקפה. זה דבר מאוד חיוני, זו שאלת חיים. בכל זאת, בתוך הקהילה החרדית 

גברים בנפרד ולנשים בנפרד. הדס תגרי, את תכפי עליהם לשבת היתה דרישה וניתנו הרצאות ל
 ביחד?

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
הרב רביץ, אני מציע שנקבע בחוק: איסור הפרדה פרט למקרים מסוימים. נקבע, למשל,   

ציבור שאורח החיים שלו מחייב הפרדה; נזכיר במפורש, אם צריך, שירותי חינוך, מפני שזה 
 אני מציע שמשרד המשפטים יחזור אלינו עם צילום מצב. מקובל בארץ.

 
 יהושע שופמן:

 
הדס תגרי יודעת שישבנו שעות על גבי שעות, שיחקנו עם המילים וניסינו להגדיר את זה  

בצורה הכי מדויקת שיכולה להיות. אז, אנא, אל תחזירו את הכדור אלינו, מפני שהקדשנו לזה 
 שעות רבות.

 
 שטיין:היו"ר אמנון רובינ

 
 אנחנו נחליט כאן, ואתם רק תנסחו.  

 
 יהושע שופמן:

 
 אם לוועדה יש הצעה יותר טובה, אין לי בעיה. 

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
יכולנו, בחופי רחצה ובתעודות זיהוי, להגדיר ציבורים מסוימים שפטורים מחובות של   

זיהוי של נשים מוסלמיות ודרוזיות. שוויון כללי. יש לנו תקנות מיוחדות לגבי צילום בתעודת 
בארץ יש דברים שבהם יש הפרדה מקובלת כמו שירותים, ויש ציבורים שבהם ההפרדה היא 

 כללית, וצריך להכיר בזה.
 

 יהושע שופמן:
 

 במועדון כושר יש שעות נפרדות, לאו דווקא בגלל ציבור דתי. 
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

 ן של ערטול הגוף, מה שהציעה האגודה לזכויות האזרח.אני מוכן להכניס את העניי  
 

 יהושע שופמן:
 

 יש יותר מגע גופני באוטובוס עירוני מאשר במכון כושר. 
 

 הדס תגרי:
 

אין נוסחת קסם. הקושי מתחיל קודם כול בשאלה על מה רוצים להחיל את זה, ואמירה  
 שמדובר בציבורים מסוימים לא עומדת במבחן המציאות.

 
 ר אמנון רובינשטיין:היו"

 
 אם לא נגיע לתמימות דעים אפשר להשמיט את הסעיף הזה.  

 
 דלית דרור:

 
 אם תשמיט אותו, אז אסור יהיה לפתוח בריכות עם שעות שחייה נפרדות. 
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 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
רבותי, יש כאן חברה מורכבת שיש בה אלמנטים שההפרדה היא נוהג מקובל, לא רק   
ם חיוניים, אלא בכל דבר, לא רק בקרב יהודים, גם לגבי מוסלמים ודרוזים, שהפרדה זה בשירותי

 חלק מאורח החיים, ואנחנו לא רוצים לכפות עליהם אורח חיים שונה.
 

 יוסי כץ:
 

-(, בהדגשה, כתוב "כאשר אי3יש לי רעיון שיכול להקל. בסעיף הסייגים, בסעיף קטן )  
השירות הציבורי או תמנע כניסה למקום ציבורי מחלק מן  הפרדה תמנע את הספקת המוצר או

הציבור". ובסיפה של אותו סעיף קטן כתוב שהתנאי הוא "בקיומה של חלופה סבירה להם 
-ובצורכי האוכלוסייה" העלולה להיפגע מן ההפרדה. זאת אומרת, ברישה כתוב "תמנע" חד

אז לא, ובסיפה, לעומת זאת, כתוב משמעית, היא תמנע כניסה, אם היא תמנע כניסה של חרדים, 
 "עלולה לפגוע". אולי נכתוב "עלולה למנוע כניסה"?

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
 זה לא ישנה הרבה.  

 
 הדס תגרי:

 
הנוסחה הזאת של "תמנע כניסה" שהוספה אחרי הדיון הקודם, לדעתי לא מסייעת, כי  

יבית, זה לא שאנחנו יכולים לבדוק האם המניעה שאנחנו מדברים עליה, היא לא מניעה אובייקט
באמת היא מונעת, המניעה הזאת לחלוטין סובייקטיבית, ולכן אין כל כך משמעות לאמירה שזה 
ימנע כניסה. ברגע שאדם יצהיר שמבחינתו, באופן סובייקטיבי, זה מונע כניסה, אין שום דבר 

 לעשות, ובהחלט ייתכן שזה נכון.
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

הדס תגרי, יש כאן קהילות גדולות מאוד שאצלן הפרדה זה לא רק מצווה דתית, זה חלק   
 אפשר להתעלם מזה.-מאורח החיים המוכר שלהן, ואי

 
 דלית דרור:

 
 מבחינת האדם הבודד זה לא סובייקטיבי, זו הוראה של רב. 

 
 הדס תגרי:

 
פי תפיסת -ונה שלו, עלפי האמ-זו לא מניעה במובן שבאמת הוא לא יכול להיכנס. על 

העולם שלו, ואני אומרת את זה בכל הכבוד, זה עניין שהוא סובייקטיבי, זה לא שאומרים "תמנע" 
 כמו "עלולה לפגוע". בעלולה לפגוע בודקים האם יש ודאות קרובה לסכנה.

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
 לא. קונצרט מעורב מונע יהודים חרדים מלהיכנס.  

 
 הדס תגרי:

 
 מי קובע אם זה מונע? 
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 אברהם רביץ:
 

 החרדים קובעים. הם לא סתם מזוכיסטים.  
 

 הדס תגרי:
 

חס וחלילה, אבל יש פה קושי שהוא קושי אמיתי, שמצד אחד יש קהילה שבאמת רואה  
בזה את אורח החיים שלה, ומצד שני, במושגים, נקרא לזה, הרגילים, זוהי הפליה. התפיסה 

ולה להיכנס בדלת הראשונה של האוטובוס, או שעושים קורס הכשרה שאומרת שאישה לא יכ
 מקצועית לגברים ולנשים בנפרד, במונחים של מדינת ישראל זוהי הפליה.

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
 הדס תגרי, תודה רבה.  

 
 דליה רבין, מה את אומרת? 

 
 פילוסוף:-דליה רבין

 
 אני נוטה לקביעה ספציפית.  

 
 רובינשטיין: היו"ר אמנון

 
 קולט אביטל, מה דעתך?  

 
 קולט אביטל:

 
 אותו דבר. 

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
הכוונה שלי היא שנקבע תחומים כלליים שבהם מותרת הפרדה. אני לא יכול להתעלם   

מזה שחלק גדול מהחינוך בארץ, גם החינוך הממלכתי דתי, הוא בהפרדה. אגב, הפרדה בין 
הברית -חוקית בארצות-מקובלת בהרבה מדינות בעולם, היא לא בלתי תלמידים לתלמידות

 ובאנגליה.
 

פי אורח החיים -אני מציע שני סעיפים: סעיף אחד כללי, ומכוון לציבורים שבהם, על 
 .שלהם, נהוגה הפרדה בין גברים לנשים, ששם הכול יהיה מותר

 
 הדס תגרי:

 
 בציבורים, אתה מתכוון שזה משהו שאותו ציבור עושה עבור עצמו? 

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
 כן, עבור עצמו.  

 
 יוסי כץ:

 
מה זאת אומרת עבור עצמו? הוא עוסק בפעילות מסוימת, זה יכול להיות בריכה, זה יכול   

 להיות חינוך.
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 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

וע של הקהילה החרדית, ושם צריך הפרדה, אם לא תהיה יש בירושלים הצגות קולנ  
 הפרדה, אז לא יהיה קולנוע.

 
 הדס תגרי:

 
אתה מתכוון גם למה שהמדינה עושה עבורה, אז אנחנו חוזרים להפרדה של הכשרה  

 מקצועית.
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

 כאן זה לא קשור למדינה, זה רק עסקים פרטיים.  
 

 יהושע שופמן:
 

ח שהמפעיל של הבריכה היחידה בעיר מחליט שתהיה הפרדה כל ימות השנה, משום נני 
 שיש ציבור חרדי במקום.

 
 אברהם רביץ:

 
 הוא יפסיד כסף. מי יעשה את זה?  

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
 יהושע שופמן, אני לא יכול לכסות כל מקרה היפותטי.  

 
 הדס תגרי:

 
 ות.הקושי הולך ומתגבר בשנים האחרונ 

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
 תתני לי דוגמה של קושי להצעה שלי?  

 
 הדס תגרי:

 
מה עם הסופרמרקט בגבעת שאול שקובע, שנשים ייכנסו אליו רק עם חצאית ארוכה? זה  

 לגיטימי בספירה הציבורית?
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

גיד רק חצאיות ארוכות, לא זה בכלל לא שייך. הדס תגרי, יש גם כוחות שוק, אם הוא י 
 יבואו קליינטים.

 
 הדס תגרי:

 
 אתה לא יכול לבנות על כוחות שוק, הרי כל עניין ההפליה לא ממתחשב בכוחות שוק. 

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
 זה לא הפליה. כשאומרים לי במסגד לחלוץ נעלים זו הפליה? 
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 הדס תגרי:
 

צריך את החוק הזה שאוסר על הפליה? כל אם אתה אומר כוחות שוק, אז בשביל מה  
 התפיסה של החקיקה הזאת היא, שכוחות השוק לא מצליחים למנוע הפליה.

 
 יוסי כץ:

 
 תתני סיטואציה שאת חושבת שיש בה בעיה.  

 
 הדס תגרי:

 
אני מדברת על קורסים להכשרה מקצועית שעושה משרד העבודה והרווחה לגברים  

 וסים, אני מדברת על קורסים לנהיגה מונעת.ולנשים, אני מדברת על אוטוב
 

 אברהם רביץ:
 

אם הציבור החרדי רוצה קורס להכשרה מקצועית לגברים בלבד ולנשים בלבד, אז   
 המדינה תאסור עליו בגלל החוק הזה? איפה אתם חיים?

 
 יוסי כץ:

 
 מטרת החוק, להזכירכם, היתה כשערבים באו למועדון לילה או לדיסקוטק והם רצו  

 להיכנס, ואמרו להם "הכניסה לא לערבים", ואז עלתה השאלה איך מגבילים גם מוסד פרטי.
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

אני עושה הבחנה בין שירותים של הקהילה עצמה לבין שירותים ממלכתיים. שירותים   
 ל דבר.אני לא יכול להתערב בכ -ממלכתיים לא קשורים לחוק הזה. את מדברת לגבי סופרמרקט 

 
 הדס תגרי:

 
אני אביא דוגמה נוספת. אתה מדבר על שירותים של הקהילה עבור עצמה. היה קו  

תחבורה מהיישוב בית"ר לירושלים, והיה שם ניסיון להנהיג הפרדה, ואנשים מתוך הקהילה 
עצמה, אנשים דתיים חרדים פנו אלינו ואמרו שאומרים לנשים, לכו לשבת מאחור, ולגברים, שבו 

 ימה. זה של הקהילה עבור עצמה? מי קובע מי זאת הקהילה?מקד
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

 המשפט.-בית  
 

 הדס תגרי:
 

מי קבע שהקהילה בבית"ר צריכה כולה לנהוג בהפרדה? באה קבוצה מסוימת בקהילה  
ואמרה "אני רוצה הפרדה". חלק מהקהילה אמרה שהיא רוצה הפרדה, אבל היו כמה אמיצים 

אלינו בעילום שם, ואמרו לנו "כופים עלינו הפרדה, ואנחנו לא יכולים לצאת נגד זה", אז מי  שפנו
 קובע מי הקהילה?

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
רבותי, יש ארבע אלטרנטיבות: אלטרנטיבה ראשונה זו הצעת החוק המקורית, בקריאה   

 פרת של משרד המשפטים.ראשונה, לפני התיקונים. האלטרנטיבה השנייה זו ההצעה המשו
 

 יהושע שופמן:
 

 אני לא יודע אם היא משופרת, היא לבקשת הוועדה. 
 יוסי כץ:

 
 --יש לי הצעה, שיתקבל נוסח מסוים של הוועדה, ונגיש הסתייגויות לפי האלטרנטיבות  
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 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
 נגיש שני נוסחים.  

 
 יוסי כץ:

 
 הל דיון ונקבל החלטות.או כמה נוסחים, ובינתיים ננ--  

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
כשיש חילוקי דעות בדרך כלל מגישים בשני נוסחים, אבל פה זה עניין שהמליאה צריכה   

להחליט, ולכן ההצעה של יוסי כץ נכונה. נגיש את הצעת החוק המתוקנת של משרד המשפטים בלי 
 סעיף קטן )ב(, ונגיש את ההצעה שלי.

 
 ( אני אגיש הצעה.3)4(. לסעיף 3)4צביע על הכול, למעט מסעיף אני רוצה לה 

 
 ( לא היו חילוקי דעות. מי בעד?1)4בסעיף  

 
 הצבעה

 רוב -( 1)4בעד סעיף 
 אין -נגד 

 אין -נמנעים 
 ( אושר.1)4סעיף 

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
סקי, ( היתה בקשה של שאול יהלום להוסיף להצעה של מרדכי ורשוב2לסעיף קטן ) 

"ובלבד שלא תהיה הפליה נגד אנשים בעלי מוגבלויות". כאן יש הצעה של יוסי כץ ומרדכי 
ורשובסקי, חבר כנסת לשעבר, שנוסיף את המילים "ובלבד שצרכים מיוחדים כאמור אינם נוגדים 

 את מטרת החוק" גם איסור מפורש על הפליה של אנשים בעלי מוגבלויות.
 

 דלית דרור:
 

 זה כלול. 
 
 סי כץ:יו
 

משמעית שזה -לא שמתי לב ששאול יהלום ביקש את זה. התשובה של שופמן היא חד  
 מכסה.

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
ידי ארגון או מועדון, שאינם למטרות -( ינוסח כך: כאשר הדבר נעשה על2סעיף קטן )  

ן או בארגון, רווח, לשם קידום צרכים מיוחדים של הקבוצה שאליה משתייכים החברים במועדו
 ובלבד שצרכים מיוחדים כאמור אינם נוגדים את מטרת החוק. זה מכסה את הכול.

 
 (?2)4מי בעד סעיף  
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 הצבעה
 רוב -( 2)4בעד סעיף 
 אין -נגד 

 אין -נמנעים 
 ( אושר.2)4סעיף 

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
 ( אנחנו לא מצביעים.3על סעיף קטן )  

 
 .7אנחנו עוברים לסעיף  

 
 יהושע שופמן:

 
ברישה כתבנו "הוכיח התובע ]בהליך אזרחי לפי חוק זה[, זה משום שאם הוועדה תחליט  

 להוסיף סנקציה פלילית, החזקות צריכות להיות לדעתנו בהליך אזרחי ולא בהליך פלילי.
 

להצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים  2000באוקטובר  26לנוסח מתאריך  7)קורא סעיף 
 (2000-ניסה למקומות ציבוריים, התש"סובכ

 
 ( הוצע נוסח חדש במקום "נוהג שלא לספק".2בסעיף קטן ) 

 
 ( זו הצעה של האגודה לזכויות האזרח.3סעיף קטן ) 

 
 תרצה ליבוביץ:

 
( לא נכלל בהפליה אסורה, לא רק כאינדיקציה להפליה 3מדוע מה שנאמר בסעיף קטן ) 

( שהפליה כוללת התניה של הספקת המוצר או 3ף קטן )אלא שיהיה רשום היכן שהוא בסעי
 השירות.

 
 דלית דרור:

 
 זה כולל גם קביעת תנאים שונים. 

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
אגב, הערנו על ההצעה הזאת, שזה נכלל בהפליה, אבל האגודה לזכויות האזרח ביקשה   

 להקל בתביעה. שזה יהיה גם אחת העילות להפיכת נטל הראיה, כדי שאפשר יהיה
 

 יהושע שופמן:
 

 (, הוא כבר הוכיח את עילת התביעה.3)7מה שאת אומרת, שאם הוא כבר הוכיח את  
 

 תרצה ליבוביץ:
 

נכון, אבל אני רוצה לאסור זאת מלכתחילה. קודם כול, אני רוצה לומר שזה אסור, שזו  
 הפליה.

 
 הדס תגרי:

 
( וגם בחלק 2עדיין גם בסעיף קטן )התיקון בא בעקבות ההערה שלנו שההגדרה צרה.  
( מדובר בלשון רבים. כתוב "סירב לספק לנמנים עם קבוצה מאופיינת ולא סירב כאמור 3מסעיף )

לאלה שאינם נמנים". אני חושבת שצריך להפוך את זה ללשון יחיד ולכתוב "סירב לנמנה... ולא 
 שנמנה".( לכתוב "למי 3סירב כאמור למי שאינו נמנה". גם בסעיף קטן )
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 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

 יהושע שופמן, אתה מוכן לקבל את התיקון הזה?  
 

 יהושע שופמן:
 

 אני לא מוכן. 
 

 הדס תגרי:
 

המודל לגבי הנושא של העברת נטל הראיה, אני לוקחת את המודל מחוק שוויון  
ה מדובר על כך שאם הזדמנויות בעבודה. אני חושבת שזה גם נכון. בחוק שוויון הזדמנויות בעבוד

דין ומישהו עמד -דין או עורכת-קבע מעסיק תנאים לקבלה לעבודה. למשל, הוא מחפש עורך
בתנאים האלה, די בכך כדי להפוך את נטל ההוכחה, שזה משהו עוד הרבה יותר מרחיק לכת כדי 

דין -דין , ואני עורכת-להפוך את נטל ההוכחה. זאת אומרת, אם התפרסמה מודעה לחיפוש עורך
והגשתי מועמדות ונדחיתי, הנטל עובר למעסיק להראות למה הוא לא קיבל אותי. זה מבוסס על 
זה שאותו מועמד לעבודה, אין לו את המידע. אין לו שום יכולת לדעת מי המועמדים האחרים 
שהיו, ומה היה במוחו של המעסיק. כל מה שהוא יודע שהוא נמנה עם קבוצה מסוימת, הוא הגיש 

 ת, הוא עמד לכאורה בתנאים הראשונים ולא התקבל.מועמדו
 

בנושא של מוצרים ושירותים זה עוד הרבה יותר חזק, כי בעוד שבהקשר של עבודה  
מקבלים אדם אחד לעבודה מתוך הרבה מאוד מועמדים, וצריך לכך כישורים מסוימים, בהקשר 

וצר, מספק את השירות של הספקת שירות ומוצר ההנחה היא, שמי שעיסוקו בהספקת שירות ומ
 לכל מי שמשלם את המחיר.

 
לכן במצב שבו עומד מישהו בתור, והוא יודע שאותו לא הכניסו, הוא ערבי או הוא בעל  

חזות מזרחית, והכניסו מישהו אחר בתור, מה הוא יכול לדעת יותר מזה בכדי שעכשיו, אותו מי 
וכן הכניס אדם אחר. הוא צריך  שמפעיל את המקום יצטרך להסביר למה הוא לא הכניס אותו

להראות שעשרה אנשים הכניסו ועשרה אנשים לא הכניסו? כל כך קשה להוכיח את התביעות 
 האלה. אני מדברת מניסיון של מי שניסה כבר להפעיל כמה תביעות כאלה.

 
 יוסי כץ:

 
 מה אני לא צריך להוכיח?  

 
 הדס תגרי:

 
שנמנה עם אחת מהקבוצות המאופיינות, אתה צריך להראות שלא הכניסו אותך, אתה  

וכן הכניסו מישהו אחר. כל מה שזה עושה, שזה מעביר את הנטל לאדון הזה להסביר למה הוא לא 
 הכניס אותך.

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
 יהושע שופמן, למה אתה מתנגד להצעה הזאת?  

 
 יהושע שופמן:

 
בכל העולם, וצריך להתאמץ. ההצעה אין ספק שלא קל להוכיח תביעות הפליה, וכך זה  

של הדס תגרי אומרת שבתובענה לפי חוק זה נטל ההוכחה על הנתבע, מפני שכל אחד נמנה עם 
קבוצות ההפליה, כל אחד הוא גבר או אישה או יהודי או ערבי. אם היינו אומרים כל אימת שלא 

היכנס ולי לא נתנו, אז זה אולי נתנו לי להיכנס למקום שאיננו סגור לקהל, דהיינו, שנתנו לפלוני ל
בגלל ארץ מוצא ואולי בגלל מין ואולי בגלל דת, זו העברת נטל ההוכחה אוטומטית. ואני לא מכיר 
דבר כזה, שאוטומטית מעבירים את נטל ההוכחה על הנתבע. לכן צריך להראות שיש מנהג מסוים. 

עבור שלוש שנים הוא יודע בעל המועדון גם לא מנהל רישום, שאחרי שמגישים נגדו תביעה כ
 אפשר לפטור את התובע מכל נטל שהוא.-בדיוק מה שהיה, אז אי

 הדס תגרי:
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האמירה שבתביעה כזאת הנטל הוא על הנתבע היא פשוט לא נכונה,  כי אנחנו מדברים על 
מצב שבו לא סתם אתה נמנה עם קבוצה מסוימת. אתה נמנה עם קבוצה מסוימת, ממך מנעו את 

 מישהו אחר, שלא נמנה עם הקבוצה, לא מנעו את השירות.השירות, ומ
 

 דלית דרור:
 

 אולי מסיבה אחרת, אולי כי לא היה מקום.
 

 הדס תגרי:
 

שיסביר. כל אחד מאתנו, כל בחור מזרחי שעמד בתור לקולוסיאום ולא הכניסו אותו וכן  
 הכניסו מישהו אחר, הקומנסנס שלנו אומר שעל פני הדברים זו הסיבה.

 
 סי כץ:יו
 

החוק הזה מכניס נורמות חדשות לגמרי. אני מציע שנסתפק בזה, אם יתברר שהחוק   
 איננו ממלא את ייעודו, מאוד יכול להיות שנצטרך לשנות, אבל בינתיים שיישאר כך.

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
 ?7מי בעד סעיף   

 
 הצבעה

 רוב - 7בעד סעיף 
 אין -נגד 

 אין -נמנעים 
 ר.אוש 7סעיף 

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
 .2000באוקטובר  26אושר לפי הנוסח של משרד המשפטים מיום  7סעיף   

 
 .9אנחנו עוברים לסעיף  

 
 יהושע שופמן:

 
הסעיף אושר. הדבר היחיד הוא שכתבנו עוולה, כי זה היה אזרחי, אם זה גם יהיה פלילי,  

 )א(.10העונשין. אני מציע לעבור לצריך להיות הליך. הדבר הבא שצריך לקבל זה נושא 
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

ידי מי, שבנוסף לסנקציה האזרחית תהיה גם סנקציה -היתה הצעה, אני לא זוכר על  
 פלילית.

 
 יהושע שופמן:

 
 ההצעה היתה של הרבה גופים, אפילו של ארגון הסוחרים. 

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
 חבר הכנסת כץ, מה דעתך?  

 
 יוסי כץ:

 
נצא מנקודת הנחה שאדם הופלה, זו נורמה שאנחנו רוצים לבער, אני לא רואה פסול  

לא תפסת. האויב של הטוב הוא הטוב  -בהטלת סנקציה פלילית. אני רק פוחד מתפסת מרובה 
 ביותר.
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 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

 הרב רביץ.  
 

 אברהם רביץ:
 

 אני מסכים שתפסת מרובה לא תפסת.  
 

 יהושע שופמן:
 

מאסר.  -בשתי הצעות החוק הפרטיות יש ענישה פלילית. באחת זה קנס, בשנייה  
מלכתחילה חשבנו שאין בזה צורך. אין לנו התנגדות עקרונית לסנקציה פלילית, יש לזה יתרונות, 

 יש לזה חסרונות, אבל יותר מאשר תהיה אכיפה, אולי תהיה הרתעה באמצעות זאת.
 

 רובינשטיין:היו"ר אמנון 
 

 קנס אפשר להעביר, מאסר זה יותר מדי.  
 

 יהושע שופמן:
 

 זה מה שהצענו. 
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

 הוועדה מחליטה שתהיה עבירה פלילית עם קנס, לא עם מאסר.  
 

 יהושע שופמן:
 

להצעת חוק איסור הפליה במוצרים,  2000באוקטובר  26-א מנוסח ה10)קורא סעיף  
 (2000-ובכניסה למקומות ציבוריים, התש"ס בשירותים

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
 א מהנוסח של משרד המשפטים?10מי בעד סעיף   

 
 הצבעה

 רוב -א 10בעד סעיף 
 אין -נגד 

 אין -נמנעים 
 א אושר.10סעיף 

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
 א אושר.10סעיף   

 
 יהושע שופמן:

 
 ות.זה מחייב מספר התאמות לשוני 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

 סעיף ההגדרות לא נוגע לעניין של הפרדה בין גברים לנשים, אז אפשר לאשר.  
 

 תרצה ליבוביץ:
 

האם אפשר להוסיף להגדרה של מקום ציבורי בריכה, אני יודעת שזאת רשימה פתוחה,  
 אבל קיבלנו הרבה פניות.

 
 דלית דרור:
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 זה נכנס למתקני ספורט. 

 
 מנון רובינשטיין:היו"ר א

 
)א( סעיף ההגדרות, בתיקון שלמקום ציבורי יתווסף בריכת 2הוועדה קיבלה את סעיף   

 שחייה. זה לא משנה משפטית, אבל יש בזה אפקט חינוכי.
 

 ולהערות של האגודה לזכויות האזרח. 6אני חוזר לסעיף  
 

 דלית דרור:
 

 .3סט לא היתה הצבעה על סעיף באוגו 30-לא היתה הצבעה. בדיון שהיה ב 3על סעיף  
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

 הולכים ביחד. 4-ו 3. סעיפים 4מכיוון שזה קשור לסעיף   
 

 דלית דרור:
 

 .3אפשר להצביע על סעיף  
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

 ?3מי בעד סעיף   
 

 הצבעה
 רוב - 3בעד סעיף 

 אין -נגד 
 נמנעים אין

 אושר. 3סעיף 
 

 ן רובינשטיין:היו"ר אמנו
 

 , בנוסחו לפי החוברת הכחולה, אושר לקריאה שנייה ושלישית.3סעיף   
 

 .6סעיף  
 

 הדס תגרי:
 

נושא הפיצוי, ובמיוחד פיצוי ללא הוכחת נזק. הבנתי שבמשרד המשפטים, במחלקה  
האזרחית, יש רתיעה כללית מנושא של פיצויים ללא הוכחת נזק. בהקשר של הפליה, פיצויים ללא 
הוכחת נזק, במיוחד הפליה במוצרים ושירותים, זה לב לבה של התביעה. כי כשאדם לא נכנס 
למקום מסוים או למתקן מסוים, איזה נזק כספי יש לו? איזה נזק פסיכולוגי יש לו? מדובר על 

שקל על  50,000עצם ההפליה מצד אחד, ומצד שני, הסנקציה העונשית כלפי האדם שמפעיל. 
 זה כלום. תביעה של הפליה

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
 מה את מציעה?  

 
 הדס תגרי:

 
אני לא מבינה למה צריך לעשות מגבלת סכום? בתי המשפט בישראל לא נוטים לפסוק  

 מיליונים בתביעות, אבל אם יש מגבלה, אז זה צריך להיות סכום הרבה יותר גבוה.
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
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 מה הסכום שאת מציעה?  
 

 הדס תגרי:
 

 חצי מיליון שקל. 
 

 יוסי כץ:
 

, כי האלטרנטיבה היא לא לכתוב סכום. בשום 50,000עדיף שיירשם הסכום הזה של   
 פנים ואופן אל תגדילי.

 
 הדס תגרי:

 
בחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, נושא הפיצויים ללא הוכחת נזק נמצא כביכול רק על  

נס הסעיף הזה יש פסק דין בעניין פלוטקין בנושא הפליה הנושא של הטרדה מינית, ולפני שנכ
 - - -המשפט חשב שגם בהיעדר הוראה מפורטת -בקבלה לעבודה, ופסקו לו פיצויים עונשיים. בית

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
 איזה סכום נקוב בחוק למניעת הפליה?  

 
 יהושע שופמן:

 
 שקל. 50,000בהטרדה מינית  

 
 הדס תגרי:

 
המשפט חשב בעניין של -הפליה בעבודה בכלל אין הוראה, אבל בכל זאת ביתלגבי  

 פלוטקין שיש לו סמכות טבועה לפסוק פיצויים עונשיים.
 

שקל בשבילו?  50,000נגיד שאנחנו מדברים על תאגיד מסוים של מיליונים שמפלה, מה זה  
פעם. המטרה היא  20 שקל 50,000-הרי הוא אוכל את זה לארוחת בוקר. הוא יכול לשלם את ה

להרתיע, וההרתעה חייבת להביא בחשבון מי זה הגוף שמפלה, מה המשאבים שעומדים לרשותו, 
 באיזה היקף מדובר.

 
 יוסי כץ:

 
הדס תגרי, את טוענת טיעון אחר שהוא חשוב. יש טיעון אחר שלא הועלה כאן, שהוא   

פה שום סעיף שמדבר על אדם  זה מספיק, אבל אין 50,000חשוב. אם זה המקרה הראשון, אז 
 המשפט יכול לשקול.-שיחזור על העבירה. פה לא צריך להגביל, ואז בית
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 תרצה ליבוביץ:
 

בהצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, הצעת החוק שעדיין לא התקבלה, אבל  
 שקל. 100,000שקל ולא יהיו  10,000-היא כרגע בדיונים, אנחנו מציעים פיצויים שלא יפחתו מ

 
 יהושע שופמן:

 
אנחנו מדברים פה על פיצויים עונשיים. קודם כול, לעונש יש גבול. אני לא מכיר קנס בלי  

המשפט לקבוע עונש בלי גבול. להבדיל מעונש -גבול. זה לא מתקבל על הדעת שתהיה סמכות לבית
אדם נענש על מעשה  המשפט קובע, נניח שיש אירוע של הפליה של אנשים. כשמדובר בפלילי-שבית

אחד פעם אחת, פה יש מספר תובעים, שכמובן יכולים להגיש תביעה כל אחד בנפרד, ואז אנחנו 
מדברים על סכומים. בעצם מה שיש פה זו העברת ערכים של המשפט הפלילי למשפט האזרחי. זה 

פט חריג. זה אמור להישאר חריג ואמור להיות עם מגבלות, כי אין פה את ההגנות של המש
 הפלילי. יש פה חזקות שלא היו מקובלות עלינו לפי המשפט הפלילי.

 
מעבר לזה, מבחינת ההרתעה, הוספנו את ההליך הפלילי, מה שלא היה בחוברת הכחולה,  

 וצריך לזכור שיש פה גם צו מניעה. ולכן כל סעד שאפשרי לפי המשפט האזרחי אפשרי גם פה.
 

 ת בסעיף העונשי.אפשר לחשוב על עניין של עבירה חוזר 
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

בכפוף להצעה שתוגש בישיבה הבאה, הצעה של משרד  6אנחנו מאשרים את סעיף   
 המשפטים.

 
 הדס תגרי:

 
קלאב, -גם אם זו לא עבירה חוזרת, הסכום הזה ממש מצחיק. לא הכניסו אדם לקנטרי 

 ר גבוהה.מנהלים על זה תביעה שנתיים, העלות של עורכי הדין יות
 

 יהושע שופמן:
 

 עלויות משפטיות אפשר להטיל. 
 

 דלית דרור:
 

 לחוק העונשין, אפשר להטיל פי ארבעה מהנזק שנגרם. 63לפי סעיף  
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

 פה לא נגרם נזק.  
 

כל דיון צריך להגיע לסיום. אנחנו משאירים שני דברים לישיבה הבאה והאחרונה וזה:  
עם הצעה אלטרנטיבית שלי ותוספת שהציע חבר הכנסת כץ לגבי עבירה חוזרת, הסכום  (3)4סעיף 

 יעלה באופן משמעותי. 50,000של 
 

 הדס תגרי:
 

שקל, לא שווה לנהל תביעה כל כך קשה על סכום  100,000-לפחות תעלו את הסכום ל 
 כזה.

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
 על. הישיבה נעולה.חבר הכנסת כץ הציע שנראה את החוק פו  

 11:30הישיבה ננעלה בשעה 
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 2272פרוטוקולים/ועדת חוקה/
 ירושלים, י"ד בכסלו, תשס"א 

 2000בדצמבר,  11
 

        עשרה-הכנסת החמש
 נוסח לא מתוקן 

 מושב שני
 
 
 
 

 212פרוטוקול מס' 
 מישיבת ועדת החוקה חוק ומשפט

 10:00(, שעה 2000בנובמבר  28יום שלישי, א' בכסלו התשס"א )
 
 

 נכחו:
 

 היו"ר –אמנון רובינשטיין  :וועדהחברי ה
 קולט אביטל 
 עזמי בשארה 
 פז-אופיר פינס 
 ראובן ריבלין 

 
 מנחם-אלי בן 

 
 
 

 משנה ליועץ המשפטי לממשלה - עו"ד יהושע שופמן :מוזמנים
 מתמחה, משרד המשפטים - נועה גושן 
 יועץ משפטי, המשרד לבטחון פנים - עו"ד עודד ברוק 
 האגודה לזכויות האזרח - אנוש-דניאלה במברגר 
 "            "           "      - עו"ד הדס תגרי 
 לשכת עורכי הדין - עו"ד עמרי קאופמן 

 
 
 

  :    בועז פרסלרמתמחה של היועץ המשפטי
 

 :                         דורית ואגמנהלת הוועדה
 

 :                                     אביגיל זכאיקצרנית
 
 
 
 
 

 .   הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות1     סדר היום:
 .2000-ציבוריים, התשס"א                             

 של חה"כ – 2000-.   הצעת חוק איסור הפליה במקום בידור, התש"ס2                       
 קסים לוי, ויצמן שירי.מנחם, מ-אלי בן                             

 .   הצעת חוק איסור מניעת כניסה לפאבים, מסעדות ומועדונים,3                       
 פז.-, של חה"כ אופיר פינס2000-התשס"א                             

 הצבעה. –אישור לקריאה שניה ושלישית                         
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 .   הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות1                       

 .2000-ציבוריים, התשס"א                             
 של חה"כ – 2000-.   הצעת חוק איסור הפליה במקום בידור, התש"ס2                       

 חם, מקסים לוי, ויצמן שירי.מנ-אלי בן                             
 .   הצעת חוק איסור מניעת כניסה לפאבים, מסעדות ומועדונים,3                       

 פז                                        -, של חה"כ אופיר פינס2000-התשס"א                             
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

הוועדה בנושא השלמת הדיון והצבעה על הצעת חוק איסור הפליה  אני פותח את ישיבת 
(, ולכלול 3)4במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות ציבוריים.  יש לנו רק עוד שני עניינים:  סעיף 

את הצעות החוק הפרטיות שעברו בשבוע שעבר בקריאה ראשונה בהצעת החוק הממשלתית.  
 מנחם, אתה מוכן לזה?-הכנסת אלי בן-א מוכן לזה.  חברהכנסת אופיר פינס הודיע לי שהו-חבר

 
 מנחם:-אלי בן

 
 לא קראתי את הצעת החוק הממשלתית. 

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
 היית כאן בישיבה הקודמת כשדנו בזה. 

 
 מנחם:-אלי בן

 
אני חייב לקרוא את ההצעה הממשלתית כי אני רוצה שיהיו שיניים לחוק הזה.  ביום שישי  

אתי כתבה גדולה על בעלי מועדונים.  כולם בזים לחוק והם טוענים שהוא בלי שיניים ושהם קר
 ימשיכו לעשות את הדברים.

 
 עו"ד יהושע שופמן:

 
ההצעה הממשלתית היא יותר רחבה משתי הצעות החוק הפרטיות.  הצעת החוק  

ף סנקציה פלילית.  הממשלתית המקורית לא כללה סנקציה פלילית.  בדיון בוועדה הוחלט להוסי
זאת אומרת, הסנקציה הפלילית על מי שעובר על החוק שהופיעה בשתי הצעות החוק הפרטיות 

 נוספה גם בהצעה הממשלתית.
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

מנחם, למקסים לוי ולויצמן שירי יהיה זמן עד מחר -אני מודיע שלחברי הכנסת אלי בן 
דיון בהצעת החוק שלהם או שהם רוצים להצטרף להצעת בבוקר להחליט אם הם רוצים המשך ה

 החוק הממשלתית.
 

 מנחם:-אלי בן
 

 מה קורה אם אני לא מצטרף להצעת החוק הממשלתית? 
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

 שלושה.-זה יידחה בעוד שבועיים 
 

 מנחם:-אלי בן
 

 ומה עם ההצעה הממשלתית? 
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 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
 הביא אותה.אני חייב ל 

 
 מנחם:-אלי בן

 
 אני רוצה לדעת אם זה כולל את הדיסקוטקים, מועדוני לילה ודברים כאלה? 

 
 עו"ד יהושע שופמן:

 
 בוודאי. 

 
 מנחם:-אלי בן

 
 מה העונש? 

 
 דורית ואג:

 
 לחוק העונשין? 61.  כמה הקנס לפי סעיף 11זה מופיע בסעיף  

 
 עו"ד יהושע שופמן:

 
 לאחד. 50,000 

 
 מנחם:-בןאלי 

 
 אבל אין מאסר? 

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
 אין מאסר, יש קנס. 

 
 עו"ד יהושע שופמן:

 
 גם קנס וגם תביעה אזרחית עם פיצויים ללא הוכחת נזק, דבר שלא היה בעבר. 

 
 מנחם:-אלי בן

 
 אם הגישו תלונה, האם המשטרה או העיריה רשאים להוציא צו סגירה של המקום? 

 
 רוק:עו"ד עודד ב

 
 רק אם זה עומד בתנאי חוק רישוי עסקים. 

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
 אני מציע להוסיף סעיף שמפנה לחוק רישוי עסקים. 

 
 מנחם:-אלי בן

 
אני רוצה שוט של סגירה, שהעיריה או המשטרה יוכלו להוציא צו סגירה בגלל מה שהוא  

 עשה וזה ירתיע.
 

 עו"ד יהושע שופמן:
 

המשפט.  אם יש תביעה -ת.  אם מפירים צו מניעה זה כבר ביזיון ביתיש פה סנקציו 
המשפט יכול לצוות על המועדון צו עשה או צו לא תעשה.  זו סנקציה -אזרחית לפי החוק הזה, בית
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אחת.  סנקציה אחרת היא פיצויים אפילו בלי הוכחת נזק.  בתביעה אזרחית צריך בדרך כלל 
ל פיצויים ללא הוכחת נזק.  הסנקציה השלישית העיקרית היא להוכיח נזק ופה יש אפשרות להטי

 הסנקציה הפלילית שהיא גם רישום פלילי וגם קנס כל פעם שמישהו נפגע.
 

 מנחם:-אלי בן
 

מה שמפריע לי בעיקר הם המקרים  של אנשים שדמם נשפך בגבולות, אנשים שהם  
.  נניח שהאדם יגיש תביעה, מסיירת מטכ"ל או מטייס, אבל לא מכניסים אותם לדיסקוטקים

המשטרה תפתח תיק, זה יקח שנה או שנתיים, המועדון ימשיך לחגוג, אחרי שנה הוא כבר ייסגר 
 באופן אוטומטי כי הוא כבר עשה את שלו.

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
 אנחנו לא מאפשרים למשטרה סגירה מינהלית אלא במקרים של סיכון בטיחותי. 

 
 עו"ד עודד ברוק:

 
 אם אדם לא עומד בתנאי החוק שנקבעו לו לצורך פתיחת עסק אפשר לסגור לו את העסק. 

 
 מנחם:-אלי בן

 
 כל מה שיש בחוק ייכנס לתוך התנאים? 

 
 עו"ד עודד ברוק:

 
לא, כי זה לא שייך.  אם, למשל, אין מספיק מיתקנים לכיבוי אש אפשר לסגור לו את  

 המשטרה היא לא שופטת. העסק אבל אין מקום לנושא של האפליה,
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

מנחם, אנחנו עושים פה דבר מהפכני, אנחנו מכניסים את חובת השוויון -הכנסת בן-חבר 
לסקטור הפרטי וזו פעם ראשונה שהכנסת עושה את זה.  נתחיל בזה, אם נראה שזה לא פועל נתקן 

 את החוק.  צריך ללכת מהמעט אל המרובה.  
 

 נסת פינס, אנחנו עוסקים בהצעות החוק הפרטיות.  אתה אמרת לי שאתה מוכן הכ-חבר 
 להצטרף להצעת החוק הממשלתית.

 
 פז:-אופיר פינס

 
 נכון.  מה הפרוצדורה?  

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
אנחנו הולכים להצביע על הצעת החוק הממשלתית כדי שנוכל להביא אותה ליום זכויות  

ו בזה ותרצו החמרה מעבר לזה נמשיך בדיון בהצעת החוק שלכם בקריאה האדם.  אם לא תסתפק
 שניה ושלישית ואז יהיו הצעות חוק פרטיות נוספות להצעת החוק הממשלתית.

 
 פז:-אופיר פינס

 
. למזג את שתי הצעות החוק 2.  למזג את כל ההצעות;  1אני מבין שיש שלוש אופציות:    

 חוק שונות..  יהיו שלוש הצעות 3הפרטיות;  
 

 עו"ד יהושע שופמן:
 

 אפשר לחוקק בקריאה שניה ושלישית שלושה חוקים באותו נושא עצמו.-אי 
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
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מנחם אומר שהוא רוצה גם -הכנסת בן-לפי בקשתכם הוספנו סנקציה פלילית אבל חבר 
 מאסר.

 
ץ המשפטי לממשלה חברי מועצת התלמידים מדימונה, ברוכים הבאים.  המשנה ליוע 

 יסביר לכם במה מדובר.  אנחנו עוסקים בהצעת חוק חשובה ומהפכנית.
 

 עו"ד יהושע שופמן:
 

עקרון השוויון חל כלפי כל רשות ציבורית ומאז ומעולם הממשלה והעיריות אסור להן  
להפלות לפי המשפט הציבורי הישראלי.  החוק הזה בא להפעיל את הנורמות האלה גם במגזר 

י.  עד עכשיו היה מקובל לטעון שבעל חנות, בעל מועדון, בעל דיסקוטק, בעל בריכת שחייה יש הפרט
להם זכות קניין, זה הרכוש הפרטי שלהם והם יכולים לעשות מה שהם רוצים.  החוק פה קובע שכל 
מי שמפעיל שירות ציבורי או מקום ציבורי אסור לו להפלות מטעמי דת, גזע, מין, לאום, נטייה 

 נית, השקפה, מפלגה, מעמד אישי או מוגבלות. מי
 

החוק הזה יאפשר למי שהופלה לרעה להגיש תביעה אזרחית, גם האירגונים לזכויות האדם            
יהיו רשאים להגיש תביעה אזרחית, לבקש צווי מניעה או פיצויים ללא הוכחת נזק.  החוק אוסר על 

קובעת שהמקום הזה פתוח ליהודים בלבד, או שאין פירסום מודעות מפלות, זאת אומרת מודעה ש
כניסה לאנשים עם מוגבלות פיזית או נפשית.  החוק גם קובע סנקציות פליליות כשאפשר להעמיד 

 לדין אדם שמפר את החוק ולדון אותו לקנס והדיון הוא על הסנקציה, על העונש.  
 

פיו או מהותו של השירות או המקום החוק קובע סייגים מצומצמים ככל האפשר.   אם או          
יש במקומות מסוימים שעות  –זו הדוגמה הקלסית  –מחייב הפרדה, למשל בבריכות השחייה 

דובר כאן בוועדה על הציבור החרדי שיש להם נפרדות לגברים ולנשים, ויש גם מקומות אחרים.  
פש הדת של אותם חלקים הקרנות סרטים ומופעי בידור עם הפרדה בין גברים ונשים, זה חלק מחו

באוכלוסיה והחוק לא רוצה למנוע את זה ובלבד שההפרדה סבירה ויש אלטרנטיבות אחרות 
 לציבור שאיננו רוצה את ההפרדה הזאת.

 
יש גם אפשרות לקדם עניינים מיוחדים של אוכלוסיה מסוימת.  אפשר להקים ארגון  

, למיעוט מסוים שרוצה מסגרת נפרדת וולונטרי לקבוצה מסוימת, למשל לעולים ממדינה מסוימת
לפעילות חברתית אבל אלה רק אירגונים ללא מטרת רווח כי לא רצינו שמועדונים יארגנו את 

 עצמם כאילו כמועדון חברים לקבוצה מסוימת ובדרך זו יעקפו את החוק.
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

את הדיון.  בהצעה של עברתי על שתי הצעות החוק הפרטיות ובעצם אנחנו מסיימים  
הכנסת אופיר פינס יש הוראות חוק הנוגעות רק לפאב ולמסעדה וגם הוא קובע:  העובר על -חבר

 הוראות חוק זה דינו קנס.
 

 פז:-אופיר פינס
 

 קנס סתם זה הקנס המינימלי ואנחנו החמרנו פה.  
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

 יצמן שירי יש מאסר שנתיים, זה ההבדל.מנחם, מקסים לוי וו-הכנסת אלי בן-אצל חברי 
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 מנחם:-אלי בן

 
 מאסר חודש זה מרתיע אבל כשיש פה רק קנס זה לא מרתיע. 

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
 פז.-הכנסת אופיר פינס-בבקשה, חבר  

 
 פז:-אופיר פינס

 
 אני סבור שצריך להסתפק בקנס ולא במאסר, אני לא חושב שזו עבירה שמחייבת מאסר,  

צריכים לשמור על פרופורציה בחקיקה.  יכול להיות שצריך סנקציה נוספת שלא חשבתי עליה 
פעמי -צריך לסגור מועדון כזה.  אם זה באופן חד –ואולי נחשוב עליה עכשיו.  אם מקרה כזה יישנה 

 הוא מקבל קנס אבל יכול להיות שמועדון גדול יגיד:  חטפתי קנס אבל אמשיך לתפקד בסגנון הזה. 
צריך להיות משהו יותר מרתיע לכן בעבירה שניה צריך שתהיה סגירה. אני חושב שבעל מועדון לא 
יסתכן בסגירת העסק שלו כתוצאה מעבירה על החוק.  השאלה היא האם זה ריאלי והאם זה 

 יספיק.
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

 מנחם.-הכנסת אלי בן-בבקשה, חבר  
 

 מנחם:-אלי בן
 

הנושא מקרוב.  כשהייתי צעיר יותר הכניסו אותי לכל מועדון, לא היו אני מכיר את  
אפליות.  הבעיה היא שהיום בעלי המועדונים בזים לחוק.  בערב אחד הם מכניסים לעצמם סכומי 

שזה דבר קטן.  מה שצריך בחוק הזה הוא להרתיע, לסגור  50,000עתק ואתה מדבר על קנס של 
ר כי זה הדבר המרתיע ביותר, כסף לא משחק תפקיד.  זה מזכיר מקום, לקבוע מאסר.  הצעתי מאס

ברק ולא מכניסים לשם ילדים -ספר בבני-לי את החוק של פרוש כשבזמנו אמרו שיש אפליה בבתי
כהים והוצעה שנת מאסר.  הוא אמר:  לא, תקבעו איזה קנס שאתם רוצים כי אין בעיה כספית.  

בתוך מדינת ישראל וזה לא מתאים לנו.  צריך לתת שיניים צריך להרתיע.  אנשים נפגעים ונעלבים 
 לחוק.

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
 הכנסת ריבלין.-בבקשה, חבר 

 
 ראובן ריבלין:

 
הכנסת פינס.  בוועדת הפנים של הכנסת העברנו השבוע חוק -אני מצטרף לדעתו של חבר  

תן נגדו צו הגבלה לגבי הבית בקריאה שלישית שבו נאמר שאדם שהורשע באלימות במשפחה וני
מייד תישלל ממנו האפשרות לשאת נשק.  יש היגיון רב בענין והכנסת כולה קיבלה את זה בשלוש 
קריאות.    אותו הדבר כאן.  ההצעה לא מתייחסת לרוב המקומות בארץ בהם אין אפליה על רקע 

 כזה או אחר.  הדברים צריכים להיות ברורים.
 

מוכן לשקול לכאן ולכאן, זו עבירה חמורה ביותר ויכול להיות  לגבי נושא המאסר אני 
שצריך לשקול מאסר.  אבל אין כל ספק שמי שעבר עבירה כזאת או עבר עבירה כזאת פעם שניה 

 תישלל ממנו האפשרות לקבל רישיון עסק.
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

 אתה רוצה גם מאסר וגם שלילה? 
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 ראובן ריבלין:

 
יורק מותר רק -ר לא נכנסתי לעובי הקורה.  צריך לשקול האם כמו בניולגבי מאס  

לאקדמאים להיכנס ולגור במקום מסוים.  אם זה נושא לאפליה גזעית כזאת או אחרת ואנחנו 
רואים אותו בחומרה, צריך לנהוג בחומרה ואין טעם לשלם מס שפתיים.  מקום שיש בו אפליה 

 עבר עבירה חוזרת.  לגבי המאסר אני מוכן לשמוע דברים.אדם צריך לדעת שהוא ייסגר אם הוא 
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

 הכנסת עזמי בשארה.-בבקשה, חבר 
 

 עזמי בשארה:
 

אתם מכירים את הבדיחה של זה שלא היה מוכן להצטרף למועדון שבו מקבלים אנשים   
ן שלא מקבל אנשים כמותי. כמוהו.  אני רוצה להפוך את זה ולומר שאני לא מוכן להיכנס למועדו

בעצם האמירה שלי אני לא רואה את החומרה כי מקום פרטי הוא מקום פרטי, אין מה לעשות.  
לכן צריך לעשות איזון בין הערך שנקרא אפליה גזענית לבין הערך שנקרא פרטיות.  במקום ציבורי 

 אני אתכם לגמרי, במקום פרטי זה דבר אחר.
 

 מנחם:-אלי בן
 

 כיר מקום, זה פרטי?אם אדם מש 
 

 עזמי בשארה:
 

כן, הוא משכיר אותו כמקום עסק פרטי שלו.  יש עסקים פרטיים שיש להם אופי ציבורי   
 למשל חברת אוטובוסים פרטית.  חברה כזאת עושה משימה ציבורית ולכן לציבור יש בה אינטרס.

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
 COMMON CARRIER. 

 
 עזמי בשארה:

 
.  יש מקומות פרטיים שלציבור יש אינטרס בהם.  נכון COMMON CARRIERן, נכו  

שתיאטרון יכול להיות רכוש פרטי אבל זה משהו שיש לנו בו ענין ציבורי ואתה לא יכול לעשות מה 
שאתה רוצה.  אבל בכל זאת אנחנו רוצים להגיע לאיזון.  אתה יודע שאני מייצג ציבור שנמנע ממנו 

פים שלמים, זורקים אותם מדיסקוטקים ולבסוף הם מואשמים בהתקפת להיכנס בקיץ לחו
הסדרן.  לא תמיד קל לך להוכיח שזה בגלל אפליה, יגידו:  הוא ניסה להתחיל עם בחורה ועוד כל 
מיני דברים.  לא קל להוכיח שזה בגלל צבע עורו כי אף אחד לא יגיד שהוא עשה את זה בגלל צבע 

 עורו.
 

הכנסת פינס שבמקרה שיש עבירה שניה צריך -ף לדברים של חבראני בעד קנס ומצטר 
לסגור את המקום.  כי לא יכול להיות שבאופן שיטתי מקום יאסור כניסה על מזרחים, ערבים, 

סוהר, זו לא עבירה פלילית פעילה, -אפשר לשים אנשים בבית-הומוסקסואלים או נכים.  אבל אי
 אתה לא הרבצת למישהו. 

 
 בינשטיין:היו"ר אמנון רו

 
 בבקשה, נציג לשכת עורכי הדין. 
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 עו"ד עמרי קאופמן:

 
אני מזדהה עם התחושה שצריכה להיות קורלציה בין הענישה לבין האקט שנעשה.  

העבירה הרי נעשתה עבור שגשוגו של העסק וסגירת העסק זו פגיעה בבטן הרכה שבגינה עושים את 
 רה שיש קושי בענין הראייתי.הכנסת בשא-ההליך. אני מצטרף לדבריו של חבר

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
 אתה תומך במאסר, או לא? 

 
 עו"ד עמרי קאופמן:

 
 אנחנו מתנגדים למאסר. 

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
 נציגת האגודה לזכויות האזרח, בבקשה. 

 
 עו"ד הדס תגרי:

 
דבר שאנחנו אנחנו רואים את ההתנהגות המוזכרת בחוק כחמורה אבל מאסר הוא  

שומרים למעשים הכי חמורים.  המישור פה צריך להיות כלכלי וזה חוזר לנקודה שדנו בה בישיבה 
 הקודמת של גובה הפיצוי ללא הוכחת נזק.  

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
יש שלוש הצעות:  הצעה אחת היא להטיל מאסר שלא החלטנו מה גובהו;  הצעה שניה  

ן או בעבירה שניה או כבר מהעבירה הראשונה;  ההצעה השלישית היא היא לאפשר סגירת המועדו
להגדיל את הפיצוי ללא הוכחת נזק.  מה עמדת משרד המשפטים  –של האגודה לזכויות האזרח 

 לגבי כל אחת מן ההצעות?
 

 עו"ד יהושע שופמן:
 

אני רוצה להעיר שקנס לבד הוא לא מרתיע.  מעבר למה שכתוב  הכנסת פינס, -לחבר
הצעות החוק הפרטיות הוספנו שיש אחריות אישית גם לבעלים, למנהלים ולכל מי שעיסוקו ב

באספקת המוצר.  לכן בנוסף לקנס הם אישית יעמדו לדין ויקבלו רישום פלילי.  רישום פלילי 
 שנדבק לרקורד של אדם זה דבר מרתיע.  

 
משפט, נגד מי הוא יוציא ה-לגבי צו סגירה העיריה לא צריכה להיות שופטת בזה.  לגבי בית

 את צו הסגירה?
 
 קריאה:

 
 נגד בעל המועדון. 

 
 עו"ד יהושע שופמן:

 
בעל המועדון הוא חברת המועדון בע"מ ואין לו שום בעיה להקים בשם אחר מועדון אחר  

ואפילו באותה כתובת ובאותו מקום.  אם אתם מחפשים דבר שירתיע, זה  קנס ורישום פלילי על 
 רק פעם אחת.  האינטרס שלנו הוא שהאנשים ייכנסו.כל מקרה ולא 

 
אני מציע להישאר עם התוספת שהוספנו בישיבה הקודמת והיא עבירה פלילית גם נגד  

 הגוף המשפטי שמפעיל וגם נגד הבעלים והמנהלים.
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

 אתה לא מוכן לסגירת המועדון בעבירה השניה? 
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 עו"ד יהושע שופמן:

 
 י לא חושב שיש בזה טעם.אנ 

 
 מנחם:-אלי בן

 
אני לא מבין על מי אתה מגן?  יש בעיה קשה במדינה, מפלים אנשים על רקע צבע, על רקע  

זה שהוא בן עדות המזרח והאחר אשכנזי.  אתה גוער בו עם הקנס  ואני אומר שצריך להיות מאסר.  
בגרמניה?  אין שיניים לחוקים.   –נחנו אתה לא מוכן למאסר ואפילו לסגור אתה לא מוכן.  איפה א

 כותבים דפים שלמים ובסוף במשך שנתיים יתווכחו?
 

 עו"ד יהושע שופמן:
 

 הממשלה הציעה הצעת חוק שהיא רחבה בהרבה מהצעות החוק הפרטיות. 
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

ניה יש הכנסת אופיר פינס שבעבירה ש-קודם כל אני מעמיד להצבעה את ההצעה של חבר 
 אפשרות לסגור את המועדון, זה דבר לא פשוט.

 
 עו"ד יהושע שופמן:

 
 אני מציע שקודם יהיה נוסח לפני הוועדה. 

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
 כך שבעבירה שניה אפשר יהיה לסגור את המועדון.-ננסח את זה אחר 

 
 עו"ד יהושע שופמן:

 
 יותר כי הם יפתחו את המועדון בשם אחר.אני רוצה להבין לפני כן על מה מצביעים, זה מ 

 
 פז:-אופיר פינס

 
שם של מועדון הוא יותר חשוב מהכול, אתה חושב שזה כל כך פשוט לפתוח מועדון בשם   

מנחם.  מאסר הוא לא פרופורציונלי אבל סגירת מועדון היא -אחר?  זה יכול לרצות גם את אלי בן
 משמעותית מאוד.

 
 עו"ד יהושע שופמן:

 
 תי קודם שיש רישום פלילי אישי כלפי הבעלים וזה דבר מאוד מרתיע.הער 

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
המשפט להוציא במקרה של עבירה שניה צו סגירה -יתוסף סעיף שיאפשר לבית 11לסעיף  

של המוסד, של השירות או של העסק שבו בוצעה האפליה לתקופה שתיקבע.  מי בעד ההצעה 
 הזאת?

 
 הצבעה

 ה נתקבלהההצע
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

 אחד. -ההצעה התקבלה פה 
 

 מנחם, אתה מוריד את ההצעה שלך לגבי מאסר?-הכנסת בן-חבר 
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 מנחם:-אלי בן
 

שקל, אם לא יהיה מאסר לפחות  50,000אני מוכן שנגיע לפשרה.  אמרתם שהקנס הוא  
 שקל. 500,000תעשו קנס מרתיע.  בחוק הצעתי 

 
 רובינשטיין:היו"ר אמנון 

 
)ב( 11)א( ובמקום הקנס הקבוע יהיה כפל הקנס הקבוע, ובסעיף 11אני מצביע על סעיף  

 פעמים הקנס.   4יהיה 
 

 מנחם:-אלי בן
 

 אל תגידו לי כפל קנס, תגידו לי כמה זה. 
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

 שקל. 100,000בעונשין זה  
 

 מנחם:-אלי בן
 

 א יכול להיות מקביל למה שעשינו פה?לגבי התביעה האזרחית זה ל 
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

כבר הצבענו על זה בישיבה הקודמת.  משרד המשפטים הסביר שיש מערכת שלמה של  
הוכחות כשזה דומה לאפליה בעבודה והם שואלים למה לחרוג פה.  צריך גם לקבל את עמדת משרד 

את העובדות.  החלטנו על הפיצוי האזרחי,  המשפטים שמציע את החוק הזה. אני רוצה להזכיר
 החלטנו גם על העונש הפלילי. כעת יש ענין של מאסר.  

 
 ראובן ריבלין:

 
 סה?-הפיצוי האזרחי הוא פר  

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
 בכל מקרה ובלי צורך להוכיח נזק. 

 
 עו"ד עמרי קאופמן:

 
 שקלים. 100,000הוא  נכון לאתמול בחוק לשון הרע הגבול ללא הוכחת נזק 

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
 כרגע אנחנו צריכים להחליט אם אנחנו רוצים מאסר או לא. 
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 פז:-אופיר פינס

 
 אלי אמר שאם הקנס יוגדל בצורה משמעותית הוא מסכים שזה יהיה בלי מאסר.  

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
 ר.  אתה רוצה שאצביע על זה?מנחם, יש רוב נגד הענין של המאס-הכנסת בן-חבר 

 
 מנחם:-אלי בן

 
 אני רוצה שתשאיר את זה כהסתייגות שלי. 

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
 אני רוצה שנגיע לפשרה. 

 
 פז:-אופיר פינס

 
 אלי, מאסר זה לא מתאים.  

 
 מנחם:-אלי בן

 
 בסדר, אני יורד מהענין של המאסר. 

 
 דורית ואג:

 
 הצביע על מיזוג ההצעות.אני רוצה להזכיר שצריך ל 

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
הכנסת אופיר פינס -אם כך, אני מצביע על מיזוג של שתי הצעות החוק הפרטיות של חבר 

 מנחם עם הצעת החוק הממשלתית. מי בעד?-ושל קבוצת חברי הכנסת בראשות אלי בן
 

 הצבעה
 ההצעה למיזוג התקבלה

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
 מיזוג של כל ההצעות, זה התקבל פה אחד.יהיה  

 
 (.3)4נשאר לנו סעיף  

 
 עזמי בשארה:

 
אפשר להגדיל את הפיצויים.  הענין האזרחי אפילו יותר חשוב לי -בענין הפיצויים, למה אי  

 מהענין הפלילי.
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

.  אני אאפשר לך החוק נגמר ואני חייב לסיים אותו היום.  זה לא היה בהצעת החוק 
 הסתייגות.
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 עו"ד יהושע שופמן:
 

המטרה של הדין האזרחי היא לפצות אדם על שסבל נזק מוחשי.  מי שסבל נזק אפשר  
לפצות אותו ללא שום הגבלה.  כאשר מדברים על קנס ללא הוכחת נזק זה הכנסת אלמנט עונשי 

בל את הכסף מפני שאתה לתוך המשפט האזרחי.  גם אם לא סבלת נזק ההוא ישלם ואתה תק
מכניס אלמנט פלילי לתוך הענין הזה.  אנחנו הוספנו את העבירה הפלילית.  בהליך פלילי יש כתב 

אנשים לא נכנסו למועדון כל  10אישום, מישהו נותן את הדין על אותו מעשה;  בהליך אזרחי אם 
 יכול להגיש תביעה. 10-אחד מה

 
 ראובן ריבלין:

 
כאשר אתה לא צריך להוכיח את הנזק אלא משלם לאדם פיצוי על הכנסת בשארה, -חבר  

 עצם המעשה אתה לא יכול להעמיד אדם במצב שבו הוא בכלל לא יוכל לשלם.
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

אני מזכיר שבסוף הישיבה הקודמת הודעתי שאנסה להגיש   (.3)4אנחנו עוברים לסעיף  
טים אבל לא הצלחתי לנסח קטגוריה של כל המקרים הצעה אלטרנטיבית להצעה של משרד המשפ

שבהם מותרת הפרדה בין נשים לגברים.  הפרדה בין נשים לגברים יש גם במוסדות דתיים, גם 
בשירותים ציבוריים, גם במערכות חינוך, גם בספורט ובעוד כל מיני דברים שאני לא יכול לחשוב 

צלחתי למצוא לו חלופה.  האגודה לזכויות עליהם.  עברתי על הניסוח של משרד המשפטים ולא ה
האזרח הציעה חלופה וההתנגדות של משרד המשפטים לחלופה היתה שהיא יכולה לחול גם על 

 אפליה שלא בין גברים לנשים אלא גם על רקע לאומי וגזעני.
 

 ראובן ריבלין:
 

 אני רוצה להבין, הפרדה בין נשים לגברים תהיה עבירה?    
 

 ינשטיין:היו"ר אמנון רוב
 

 ההצעה של משרד המשפטים היא לאפשר הפרדה. 
 

 עו"ד יהושע שופמן:
 

לפי החוק אסור למנוע כניסה של אדם למקום ציבורי בגלל דת, גזע, לאום ומין  אבל יש  
סוגים של מקומות ושירותים שבהם יש הצדקה להפרדה והמחוקק לא רוצה להתערב בזה.  

טעמי דת  זה לא רק מקום של פולחן דתי אלא שבקהילה כשמדובר בהפרדה מטעמי פרטיות או מ
מסוימת רוצים הפרדה בין גברים לנשים בקונצרט, קונצרט של זמרת רק לנשים.  לא רצינו למנוע 
את הדבר הזה באותן קהילות.  לכן הצענו את הסייג הבא:  אין רואים אפליה בקיומן של מסגרות 

תמנע את הספקת המוצר או השירות הציבורי, או נפרדות לגברים או לנשים, כאשר אי הפרדה 
תמנע כניסה למקום ציבורי מחלק מן הציבור, מטעמי מסורת דתית או פרטיות, ובלבד שההפרדה 
היא מוצדקת, בהתחשב בין היתר באופיו של המוצר, השירות או המקום הציבורי, במידת 

 ה העלולה להיפגע מן ההפרדה.החיוניות שלהם, בקיומה של חלופה סבירה להם ובצרכי האוכלוסי
 

 ראובן ריבלין:
 

אתן לך דוגמה.  למשל יש התעמלות אירובית רק של נשים ואני בא ואומר:  גם אני רוצה   
 להצטרף לזה.  

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
זה ענין של פרטיות וזה בתנאי שיש חלופה סבירה.  אני מבקש מגב' תגרי להביע את  

 התנגדותה.
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 דס תגרי:עו"ד ה
 

זו פעם ראשונה שבחוק ישראלי תעוגן כלגיטימית הפרדה בין גברים לנשים, למעט הענין  
של חופי רחצה, כשזה לא תחום להקשר של חשיפה או איזו שהיא פעילות פיזית, או אותם 
הקשרים של פרטיות אלא בצורה רחבה.  הבעיה היא לא בהתעמלות אירובית אלא מה קורה 

, מה קורה בקורסים להכשרה מקצועית ובדברים נוספים.  הניסוח הקיים לא בתחבורה ציבורית
 נותן מענה לבעיה.

 
כל הסייג הזה לא נראה לנו, לא אהבנו את זה וניסחנו את זה בצורה יותר מצמצמת.   

אנחנו חשבנו שאפשר לבטל את הסעיף הזה ולהשאיר את זה מתחייב מאופיו וממהותו ולהשאיר 
 3המשפט.  הנוסח שאנחנו מציעים הוא:  אין רואים אפליה לפי סעיף -של ביתזאת לשיקול דעתו 

כאשר הדבר מתחייב מאופיים או ממהותם של המוצר... וזאת בהתחשב בהיבטים הבאים:  במידה 
ומתחייבת ההפרדה מצרכיה המיוחדים והחיוניים של האוכלוסיה המבקשת לצרוך את המוצר;  

ך את המוצר או לפקוד את המקום אשר רואה עצמו נפגע במידה וקיים ציבור המבקש לצרו
מהבחנה זו  ומידת החיוניות של המוצר או השירות בקיומה של חלופה סבירה ובאופיו של הגוף 

.  פה אנחנו יכולים לעשות את ההבדל בין המספק את המוצר או השירות או מנהל את המקום
 משרד העבודה והרווחה.קולנוע בגאולה לבין קורסים להכשרה מקצועית ב-בית

 
 עו"ד יהושע שופמן:

 
לטעמנו הסייג הזה הוא יותר רחב מהסייג שהצענו.  חשבנו שגם באותו סוג של שירותים  

שבו אפשר להתחשב בצרכי אוכלוסיה מסוימת לעשות הפרדה בין גברים לנשים אין מקום לפתוח 
וערבים.  אם זה מתחייב  את הפתח למשל למסגרות נפרדות לאשכנזים וספרדים, או ליהודים

מאופיו ומהותו זה יכול להיות בנושאים שונים, אבל  יש מינימום המתחייב מאופיו ומהותו של 
השירות, אנחנו מאפשרים הפרדה בגלל צרכים מיוחדים של האוכלוסיה.  יש הבדל בין ציבור 

פתיחת הפתח  שרוצה הפרדה בין גברים לנשים מטעמי מסורת דתית, וגם אז רק בסייגים, לבין
 לעשות קונצרטים נפרדים ליהודים ולערבים, ולאשכנזים ולספרדים.

 
 ראובן ריבלין:

 
שמעתי את ההצעה בקשב רב, היא נראית עניינית ומקיפה. יחד עם זה היא משאירה את   

המשפט.  לדידי שיקול הדעת הזה הוא ראוי אבל לגבי דידם של רבים מחברי -שיקול הדעת לבית
המשפט כל מיני פרשנויות גם בענין -יבוא הענין הם יאמרו שפתח זה יכול לתת לביתהכנסת כאשר 

של יהודים וערבים, גם בנושא של עדות שונות וזרמים שונים בתוך היהדות, גם לגבי דברים 
ראש הוועדה לא שיער שיום אחד יהיה צורך -פולחניים.  כשהלכנו לחוק יסוד: חופש העיסוק יושב

 ו אסור למכור בשר חזיר מיובא.לפסוק האם מותר א
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

המשפט לא החליט, זו היתה רק אימרת אגב של אחד השופטים שהיועץ -אגב, בית 
 המשפטי לממשלה החריף אותה.

 
 ראובן ריבלין:

 
היום המצב הוא כזה שיש לא מעט אקטיביזם שיפוטי שיש עליו קריאות הידד, יש עליו   

לכאן ולכאן.  כאשר בענין הזה אנחנו משאירים שיקול דעת כל כך רחב ביקורת ודעות 
המשפט אנחנו יכולים גם להימצא במצב שבו אחדות הפסיקה לא תהיה ברורה כי כל שופט -לבית

המשפט -המשפט העליון ואז שוב נגיע לשאלה האם בית-יפסוק לפי השקפתו, בסוף זה יגיע לבית
 העליון יכול לקבוע לנו את החיים.

 
 לכן אני מציע להגביל זאת כפי שמציע משרד המשפטים. 

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
זה ענין מהותי.  אני בהחלט מזדהה עם האגודה לזכויות האזרח שאיזכור ההפרדה הוא  

פרובלמטי אבל חיפשתי נוסח אחר ולא מצאתי.  אני קצת חושש מהנוסח של האגודה לזכויות 
המשפט לשקול צרכים של ציבור -הכנסת ריבלין כי זה יאפשר לבית-האזרח מהטעמים שהעלה חבר

 שיגיד:  אני לא רוצה להיות עם שחורים.
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 עו"ד הדס תגרי:

 
המשפט במדינת ישראל יקבל טיעון של מי שיאמר:  מטעמי -אני חושבת שהחשש שבית 

יס. דבר שני, מסורת דתית אני לא יכול להיות עם ערבים או עם מזרחים הוא חשש שאין לו שום בס
.  היינו מוכנים להתייחסות נפרדת לנשים ולגברים אם יש פה כל מיני אלטרנטיבות ובחנו אותן

אנחנו מזכירים במפורש את ההקשר הרלוונטי ושבגללו אפשר להתייחס אחרת לגברים ולנשים 
פת והוא היבט הפרטיות.  בין גברים לנשים יש מה שלא קיים בדברים אחרים, יש אלמנט של חשי

גוף פיזית ורגישות שבתרבות שלנו אנחנו רואים אותה כלגיטימית אבל צריך לומר את זה במפורש:  
 קיומן של מסגרות נפרדות לגברים ולנשים מטעמים של פרטיות והשיקולים הם כאלה וכאלה.

 
 ראובן ריבלין:

 
 מה יהיה בין שתי חברות שאחת פוריטנית יותר והשניה יותר חופשיה?  

 
 ס תגרי:עו"ד הד

 
ההצעות להפרדה כאן לא באות רק על רקע של פרטיות אלא על רקע של מסורת שרוצה  

להפריד בין גברים לנשים.  יש פה רצון ליצור הפרדה כוללת בין גברים לנשים שלטעמנו היא ביטוי 
של אפליה.  אנחנו צריכים לברור את הדברים בפינצטה ולראות את הענין הלגיטימי שקשור 

ולחשיפה.  עולה עוד נקודה.  האם להכניס הכול תחת "מתחייב מאופיו וממהותו" ולכן לחופים 
בחנו הצעה אלטרנטיבית שזה יהיה סעיף נפרד עם הסייגים שהצענו.  הענין הוא שיש פה רצון לעגן 

 את זה בצורה יותר רחבה ולזה אנחנו מתנגדים.
 

 עו"ד יהושע שופמן:
 

תכנע שההצעה של האגודה לזכויות האזרח מאפשרת מי שיעיין בשתי ההצעות חייב להש 
סייגים רחבים מדי כשהסייג שלנו הוא צר יותר.  עסקנו בזה גם בישיבה עם גב' תגרי, גם פה 

ראש רצה לכתוב משהו יותר נכון, התחבט ולא מצא.  גם ההצעה של גב' תגרי -בוועדה, וגם היושב
 מאפשרת הפרדות אפילו בתחבורה ציבורית.

 
 פז:-ינסאופיר פ

 
 אני מציע לך למחוק בלי שום חשש את "מטעמי מסורת דתית" ולהשאיר את "הפרטיות".   

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
 ציבור מוסלמי וחרדי לא יכול לתפקד בלי זה. 

 
 פז:-אופיר פינס

 
"פרטיות" די בה כדי לבסס כל דבר.  אני לא צריך לתמוך בדבר מפורש שמזכיר את ענין  

הדתית, כמובן שאין לי שום דבר נגדו.  ענין המסורת הדתית מבוסס בין היתר על נושא המסורת 
 הפרטיות במובן החיובי שלו.

 
 עו"ד יהושע שופמן:

 
 בתחילת הדרך היתה הצעה של גב' תגרי למחוק את המלים האלה בכלל. 

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
 רחיב.  יש מסורת שהיא לא פרטית.אני מציע למחוק:  מטעמי מסורת או פרטיות.  זה מ 

 
 פז:-אופיר פינס

 
 מסורת זה כל דבר בעולם.  

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:
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 אתה רוצה לכפות דברים על ציבור חרדי או ציבור אחר? 

 
 פז:-אופיר פינס

 
אני לא רוצה לכפות.  לא צריך להרחיב פה.  פרטיות הוא הבסיס לתפישה של ההפרדה   
 הדתית.

 
 אמנון רובינשטיין:היו"ר 

 
 לא, צניעות ופרטיות זה לא אותו דבר. 

 
 עו"ד הדס תגרי:

 
 השאלה היא עד איזה מקום אתה מוכן לכבד את זה? 

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
 יש גם זכויות אזרח של הציבור החרדי. 

 
 פז:-אופיר פינס

 
אי להרחיב וקיבלתי מנחם ואני כיוונו לדבר מסוים.  הממשלה אמרה שכד-הכנסת בן-חבר  

את דעתה כי אם אתה כבר עושה הלכה ראוי שהיא תהיה רחבה ולא צרה.  יחד עם זה אני אומר 
מפני שאני לא יכול לקבל ניסוח שיוצר  –אבקש החלטה חוזרת  –שלא אצטרף להצעת החוק הזאת 

 דבר מרחיק לכת בעיני.  אף חבר כנסת חרדי לא יתנגד להשאיר רק "פרטיות".
 

 אמנון רובינשטיין:היו"ר 
 

 אתה טועה בזה, היתה התנגדות עצומה אפילו לזה. 
 

 ראובן ריבלין:
 

אנחנו מדברים על תורה שניתנה בסיני ואת מתחילה עם זכויות אזרח, שאני אתך בענין   
 הזה אבל אני רוצה לשמור על זכויות של ציבורים אחרים.

 
 עו"ד הדס תגרי:

 
 להכשרה מקצועית כי את אשה, בעיני זו אפליה.אם יגידו לי תיקחי קורס נפרד   

 
 ראובן ריבלין:

 
אם אשה תגיד שהיא רוצה ללכת לקורס רבנים בשבילם זה דבר של ייהרג ובל יעבור.    

 אלה זכויות אזרח אלמנטריות של אדם מאמין.
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

 אני חושב שיש זכויות אזרח גם לציבור החרדי. 
 

 ז:פ-אופיר פינס
 

 אתה טועה בקונספציה, זכויות אזרח הן לא של סקטור, הן של אזרח.  
 

 עו"ד יהושע שופמן:
 

 לארץ מזכירים במפורש את המסורת הדתית.-בחוקים שונים בחוץ 
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
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הכנסת אופיר פינס לנוסח של -יש כאן התנגדות של האגודה לזכויות האזרח ושל חבר 

( . יש לגביו שלוש הצעות:  הצעה אחת אלטרנטיבית לכל הסעיף;  3)4סעיף משרד המשפטים ב
הכנסת אופיר פינס למחוק "מטעמי מסורת דתית" ולהשאיר רק "פרטיות";  יש -הצעה של חבר

הצעה שלישית שלי למחוק את כל המלים "מטעמי מסורת דתית או פרטיות" ואז הסעיף יהיה:  
או לנשים, כאשר אי הפרדה תמנע את הספקת המוצר או בקיומן של מסגרות נפרדות לגברים 

 השירות הציבורי או תמנע כניסה למקום ציבורי מחלק מן הציבור.
 

 פז:-אופיר פינס
 

 זה הכי טוב. 
 

 ראובן ריבלין:
 

 ראש.-אני מסכים עם היושב 
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

ים "מטעמי מסורת דתית ( יהיה לפי נוסחו בהצעת משרד המשפטים למעט המל3)4סעיף   
 או פרטיות".  אני מעמיד זאת להצבעה.  מי בעד?

 
 הצבעה

 ההצעה נתקבלה
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

 ההצעה נתקבלה פה אחד. 
 

 עו"ד הדס תגרי:
 

 זה רחב עוד יותר. 
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

 הכנסת אופיר פינס ואני נגיש הסתייגות.-אז חבר 
 

 ראובן ריבלין:
 

 ראש, לא מקובל עלי שתצביע ותגיש הסתייגות.-אדוני היושב  
 

 היו"ר אמנון רובינשטיין:
 

 הכנסת פינס יגיש הסתייגות.-חבר 
 

 ראובן ריבלין:
 

מצפונית אין לי בעיה עם החוק, יש בעיה עם קבוצה רצינית ביותר בארץ הזאת בין   
בצווים אלוהיים  ואנחנו צריכים יהודים, בין מוסלמים ובין נוצרים, שמאמינים באמונה שלמה 

 הכנסת רביץ שמקפיד לבוא לכאן.-להגן עליהם. לא נמצא כאן חבר
 

 פז:-אופיר פינס
 

זה לא יותר רחב.  אם אני כותב "מסורת דתית או פרטיות" אמרתי שההפרדה היא   
 מוצדקת, אבל עכשיו שום דבר לא מוצדק.

 
 ראובן ריבלין:
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ש מכל אלה שהצביעו לעמוד על דעתם ולא להגיש אתה טועה.  הצבענו ואני מבק  
 הסתייגות.

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
 אנחנו מחליטים להעביר את הצעת החוק לקריאה שניה ושלישית ביום זכויות האדם. 

 
 פז:-אופיר פינס

 
אני רוצה להתייחס לשם של הצעת החוק.  אני מבקש שבשם הצעת החוק ייכנס נוסח   

מנחם ושלי.  החוק של משרד המשפטים נקרא -הכנסת בן-החוק של חברשמבטא את הצעות 
מנחם נקרא אחרת.  החלטנו למזג את כל -אחרת, החוק שלי נקרא אחרת והחוק של אלי בן

 החוקים.  למה שמשרד המשפטים לא יסתפק בשם החוק שלי?
 

 עו"ד יהושע שופמן:
 

 אלה מקומות ציבוריים.כי ההצעה שלך היתה רק לפאבים, מסעדות ומועדונים וכל  
 

 פז:-אופיר פינס
 

אם כך, אני מוותר על המיזוג עם ההצעה הממשלתית.  המיזוג יהיה של ההצעה של   
 מנחם ושלי.-הכנסת בן-חבר

 
 עו"ד יהושע שופמן:

 
 מה יהיה בספר החוקים? 

 
 היו"ר אמנון רובינשטיין:

 
ני לא יכול לעשות את זה, לא עשינו מיזוגים עשרות פעמים ואף פעם לא עשינו את זה.  א 

 היה לי תקדים של שינוי שם.  כבר הצבענו על זה ואישרנו את הצעת החוק.
 

 הישיבה נעולה. 
 

 11:10הישיבה ננעלה בשעה 
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 מנחם:-אלי בן
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 6מש/

חוק איסור הפליה במוצרים, 
בשירותים ובכניסה למקומות 

בידור ולמקומות ציבוריים, 
 2000-התשס"א
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ולמקומות בידור למקומות ובכניסה בשירותים במוצרים, הפליה איסור חוק
התשס"א2000* ציבוריים,

ובהספקתמטרה ציבוריים למקומות בכניסה הפליה ולמנוע השוויון את לקדם נועד זה חוק .1

ושירותים. מוצרים

הגדרות זה בחוק (א) .2

עם לאנשים זכויות שוויון בחוק כמשמעותה שכלית, או נפשית פיסית, לקות  "מוגבלות"
מוגבלות, התשנ"ח1 1998 ;

אלמן; או גרוש נשוי, רווק, אדם היות  אישי'' "מעמד
אכסניה, מלון, בית תיירות, אתר לרבות הציבור, לשימוש המיוער מקום כל  ציבורי" "מקום
מוזיאון, ותרבות, בידור למופעי המשמש אולם קפה, בית מסערה, ציבורי, גן הארחה, בית
מקום וכן מוסך חנות, קניון, שחיה, בריכת ספורט, מיתקן או אולם דיסקוטק, ספריה,

המציע שירותי תחבורה ציבורית;

תיירות בירור, תרבות, חינוך, אנרגיה, תקשורת, תחבורה, שירותי  ציבורי" ''שירות
הציבור, לשימוש המיועדים פיננסיים, ושירותים

"שירותים פיננסים"  שירותי בנקאות, מתן אשראי וביטוח;
והשכרת הסעה שירותי אניות, אווירית, תובלה רכבות, אוטובוסים,  תחבורה'' "שירותי

רכב.

שירות או מקום ייחשב לא ואולם מסוים; בלתי ציבור  ''ציבור" זה, סעיף לענין (ב)
מחמת הכניסה או השימוש שלילת בשל הציבור לשימוש עומדים שאינם שירות או כמקום

.3 בסעיף המנויות ההפליה עילות

הפליה לאאיסור ציבורי, מקום בהפעלת או ציבורי שירות או מוצר בהספקת שעיסוקו מי (א) .3
שירות במתן או הציבורי למקום הכניסה במתן הציבורי, השירות או המוצר בהספקת יפלה
מינית, נטיה מין, מוצא, ארץ לאום, דתית, קבוצה או דת גזע, מחמת הציבורי, במקום

מוגבלות. או הורות אישי, מעמר מפלגתית, השתייכות השקפה,
רווח למטרת שלא או רווח למטרת נעשה העיסוק אם היא אחת זה, חוק לענין (ב)

המקום הפעלת הציבורי, השירות או המוצר הספקת תמורת תשלום נגבה לא או נגבה ואם
הציבורי. במקום השירות מתן או הציבורי למקום הכניסה מתן הציבורי,

האחראי וכן עסק, של מנהל או מחזיק בעלים, לרבות  שעיסוקו" "מי זה, בחוק (ג)

הכניסה או הציבורי המקום הפעלת על או הציבורי השירות או המוצר הספקת על בפועל
אליו.

 זה סעיף לפי הפליה רואים אין (ד)

או הציבורי השירות המוצר, של ממהותו או מאופיו מתחייב הדבר כאשר (1)

הציבורי; המקום
ונעשה רווח, למטרת שאינו מועדון, או ארגון ירי על נעשה הדבר כאשר (2)

במועדון החברים משתייכים שאליה הקבוצה של מיוחדים צרכים קידום לשם
החוק, מטרת את נוגדים אינם כאמור מיוחדים שצרכים ובלבד בארגון, או

 נתקבל בכנסת ביום י"ד בכסלו התשס"א (11 בדצמבר 2000); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק 2871, מיום י' באייר התש"ס (15 במאי 2000), עמ' 370.

1 ס"ת התשנ"ח, עמ' 152.
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תמנע הפרדה אי כאשר לנשים, או לגברים נפרדות מסגרות של בקיומן (3)

למקום הכניסה את הציבורי, השירות או המוצר הספקת את הציבור מן מחלק
מוצדקת, היא שההפרדה ובלבד הציבורי, במקום השירות מתן את או הציבורי,
הציבורי, המקום או הציבורי השירות המוצר, של באופיו השאר, בין בהתחשב,
העלול הציבור ובצורכי לו, סבירה חלופה של בקיומה שלו, החיוניות במידת

ההפרדה. מן להיפגע

יפרסם לא ציבורי, מקום בהפעלת או ציבורי שירות או מוצר בהספקת שעיסוקו מי .4
.3 סעיף לפי אסורה הפליה משום בה שיש מודעה

מפלות מודעות

פקודת והוראות אזרחית, עוולה הם ו4 3 לסעיפים בניגוד מחדל או מעשה (א) .5
זה. חוק להוראות בכפוף עליהם, יחולו חדש]2, [נוסח הנזיקין

50,000 על יעלה שלא פיצוי זה חוק לפי עוולה בשל לפסוק רשאי המשפט בית (ב)
ש"ח, בלא הוכחת נזק; סכום זה יעודכן ב16 בכל חודש, בהתאם לשיעור שינוי המרד החדש

 זה קטן סעיף לענין הבסיסי; המדד לעומת
"מדד"  מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

העדכון; לחודש שקדם החורש מדד  החדש'' "המדד
.2000 אוקטובר חורש מרד  הבסיסי" "המרד

אזרחית עוולה

בניגוד פעל שהנתבע חזקה מאלה, אחד זה חוק לפי אזרחי בהליך התובע הוכיח .6
אחרת: הוכיח לא עוד כל ,3 סעיף להוראות

סירב או ציבורי למקום כניסה מנע ציבורי, שירות או מוצר לספק סירב הנתבע (1)
המנויות ההפליה לעילות הנוגעים פרטים שבירר לאחר ציבורי, במקום שירות לתת

;3 בסעיף
סירב או ציבורי למקום כניסה מנע ציבורי, שירות או מוצר לספק סירב הנתבע (2)

מעילות עילה לפי המאופיינת קבוצה עם לנמנים ציבורי, במקום שירות לתת
עם נמנים שאינם למי נסיבות, באותן כאמור, סירב ולא ,3 בסעיף המנויות ההפליה

קבוצה, אותה
מתן או ציבורי למקום כניסה ציבורי, שירות או מוצר הספקת התנה הנתבע (3)

ההפליה מעילות עילה לפי המאופיינת קבוצה עם לנמנים ציבורי, במקום שירות
אותה עם נמנים שאינם ממי נדרש לא אשר תנאי בקיום ,3 בסעיף המנויות

קבוצה.

חזקות

על בהגנה העוסק תאגיד בידי שתוגש יבולי זה חוק לפי עוולה בשל תובענה (א) .7
כלפי הפליה היא התביעה עילת שאם ובלבד זה, חוק לפי להפלותו שאסור מי של זכויותיו

לכך. הסכים אדם אותו מסוים, אדם

כאמור לתאגיד לתת המשפט בית רשאי זה חוק לפי עוולה בשל בתובענה (ב)

שיורה. בדרך דברו, את להשמיע (א) קטן בסעיף

תאגיד מעמד
בהגנה העוסק

זכויות על

היה. אם לעוולה, הוא גם אחראי אדם יהיה תאגיד, ידי על נעשתה שהעוולה מקום .8
לנושא האחראי בכיר עובר או מוגבל, שותף למעט שותף, בתאגיד, פעיל מנהל שעה אותה

אלה: שניים הוכיח כן אם אלא הנדון,

2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 10, עמ' 266.

נושאי אחריות
בתאגיד משרה

115



בידיעתו; שלא נעשתה העוולה (1)

העוולה. את למנוע כדי הענין בנסיבות סבירים אמצעים נקט הוא (2)

9. (א) העובר על הוראות סעיף 3, דינו  כפל הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(3) לחוקעונשין
העונשין, התשל"ז3 1977  (להלן  חוק העונשין).

עונש כל על נוסף רשאי, (א) קטן סעיף לפי בעבירה ארם שהרשיע המשפט בית (ב)
האחראי או מנהלו, מחזיקו, בעליו, הוא אדם שאותו בעסק העיסוק הפסקת על לצוות אחר,
העבירה ביצוע מועד לפני הורשע האדם כי שמצא ובלבד שיקבע, לתקופה בו, בפועל

קטן. סעיף אותו לפי בעבירה האמורה,
בסעיף הקבוע הקנס כפל  דינו ,4 סעיף להוראות בניגוד מודעה המפרסם (ג)

61 (א)(1) לחוק העונשין.

בדלתיים דיון
סגורות

המשפט, בית רשאי זה, חוק לפי מינית נטיה מחמת הפליה בשל בהליך (א) .10
סגורות. בדלתיים בהליך לרון שיירשמו, מנימוקים

סעיפים הוראות יחולו סגורות, בדלתיים הדיון עריכת על המשפט בית החליט (ב)
התשמ"ד41984. משולב], [נוסח המשפט בתי לחוק ו70(ו) 70(א) 68(ד),

המדינה ארם.דין כל כדין המרינה דין זה חוק לענין .11

דינים הפליה.שמירת האוסר אחר חיקוק של מתוקפו לגרוע בדי זה חוק בהוראות אין .12

זה.ביצוע חוק ביצוע על ממונה המשפטים שר .13

חוק תיקון
החולה זכויות

יבוא: 28 סעיף אחרי התשנ"ו51996, החולה, זכויות בחוק .14
חוק"עוולה אזרחית לפי כעוולה גם אותה יראו זה, לחוק 4 סעיף הוראות הפרת 28א.

ולמקומות בידור למקומות ובכניסה בשירותים במוצרים, הפליה איסור
התשס"א2000." ציבוריים,

קצב משה
המדינה נשיא

ברק אהוד
הממשלה ראש

ביילין יוסף
המשפטים שר

בורג אברהם

הכנסת ראש יושב

3 ס"ח התשל"ז, עמ' 226.
4 ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.
5 ס"ח התשנ"ו, עמ' 527.

116



 
 

 

 7מש/

פרוטוקול דיון ועדת החינוך 
 10.9.2000מיום 
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 1447פרוטוקולים/ועדת חינוך/

 ירושלים, כ"ז באלול, תש"ס 

 2000בספטמבר,  27

 

 עשרה-הכנסת החמש  

 מושב שני  נוסח לא מתוקן

 

 

 172פרוטוקול מס' 

 

 מישיבת ועדת החינוך והתרבות

 13:50ה (, שע2000בספטמבר,  10יום ראשון, י' באלול התש"ס )

 

 נוכחים:

 חברי הוועדה:

 היו"ר -זבולון אורלב

 שמואל הלפרט

 רחמים מלול

  סילבן שלום

 

 מוזמנים:

 

  חה"כ זאב בוים

  חה"כ משה גפני

  חה"כ יצחק כהן

  חה"כ יעקב ליצמן

  חה"כ משולם נהרי

  חה"כ אברהם רביץ

  דפנה לב סגנית ראש המינהל הפדגוגי, משרד החינוך

  הדרה רוזנבלום תלמידים ונוער, משרד החינוך מנהלת יחידת מועצת

  עו"ד דורית מורג יועצת משפטית, משרד החינוך

  ברוריה גרינפלד עוזרת למנהלת מחוז מרכז, משרד החינוך

  עו"ד איל זנדברג לשכה משפטית, משרד המשפטים

  חנה להב יו"ר המזכירות הפדגוגית, הסתדרות המורים

  ניצה בראל יסודיים-המורים העל יו"ר המחלקה לפדגוגיה, ארגון

  אברהם סנפירי יו"ר ארגון הורים ארצי

  שרה חברוני ארגון הורים ארצי

  דפנה ליאל יו"ר מועצת תלמידים ונוער ארצית

  ד"ר יצחק קדמן מנכ"ל המועצה לשלום הילד

  הרב מאיר לוריא מנכ"ל מרכז החינוך העצמאי

  אברהם לייזרזון מרכז החינוך העצמאי

   

 שור-מרים פרנקל :יועצת משפטית

 

 יהודית גידלי מנהלת הוועדה:

 

 אירית שלהבת רשמה:
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 )של חה"כ סילבן שלום(. 2000-הצעת חוק זכויות התלמיד, התש"ס  .1 סדר היום:
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 2000-הצעת חוק זכויות התלמיד, התש"ס

 

 

 היו"ר זבולון אורלב:

 

הצעת חוק זכויות התלמיד, אני פותח את ישיבת ועדת החינוך והתרבות בעניין  

, של חבר הכנסת סילבן שלום. אני רוצה לציין בתחילת הישיבה שיש הצעת חוק 2000-התש"ס

של חבר הכנסת גפני, שמסדירה את נושא העברת תלמידים באמצע שנת לימודים מהחינוך המוכר 

ורג, היועצת דין דורית מ-או אל החינוך המוכר. אנחנו רשמנו לפנינו את ההתחייבות של עורכת

המשפטית של משרד החינוך, לפיה המשרד יסדיר את הנושא הזה מבלי שיהיה צורך להמשיך בחקיקת 

 ימים. 30החוק והוא יציג בפנינו את התקנות של השר בעניין הזה בתוך 

 

 משולם נהרי:

 

כך הרבה זמן? מה הבעיה? זה בסך הכל כמה משפטים ולא יותר -למה זה צריך לקחת כל 

 מזה.

 

 יו"ר זבולון אורלב:ה

 

ימים מסתיימים. אני למדתי מנסיוני  30עזוב. אני מסכים איתך אבל תאמין לי, גם  

ימים,  30ימים. אני לא חושב שצריך להתווכח על סדר יום של  30לא להתווכח. אז שיהיה 

 ימים.  30ימים או  20אם זה יהיה 

 

אה שניה, בעקבות כך שהתקבלה רבותי, הצעת החוק כידוע עברה קריאה שניה. אחרי קרי 

ידי. הסיבה היא רצון להגיע להבנה -הסתייגות של חבר הכנסת גפני, הצעת החוק נמשכה חזרה על

עם כל הגורמים, בעיקר עם אנשי החינוך העצמאי, שטענו שיש לחוק הזה משמעויות לגבי החינוך 

 העצמאי שהוועדה לא נתנה דעתה עליהן.

 

 אברהם רביץ:

 

 המוכר. לגבי החינוך 

 

 היו"ר זבולון אורלב:

 

לא. אני מדייק. לא שמעתי טענות מהחינוך המוכר.  אני שמעתי טענות מהחינוך העצמאי.  

גם רשת המעיין החינוכי יכולה פה לטעון טענות אבל אני אומר שהטענות כפי שנשמעו באותו 

 יום הן טענות של החינוך העצמאי. 

 

 אברהם רביץ:

 

 וך עצמאי" היא "החינוך המוכר".ההגדרה בחוק של "חינ 

 

 היו"ר זבולון אורלב:

 

המונח "חינוך עצמאי" הוא מונח המוכר בחוק, בחוק לביטול הייחודיים. זה נכון  

שהסטטוס של החינוך העצמאי זה "חינוך מוכר" אבל לא כל חינוך מוכר זה חינוך עצמאי. כל 

 החינוך העצמאי זה חינוך מוכר שאינו רשמי.
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מראש, אני לא מתכוון לקיים כרגע דיונים בהיבטים נוספים של החוק. לא  אני אומר 

זאת המטרה ולא לשם כך החוק נמשך חזרה לוועדה. אנחנו מקיימים דיון אך ורק בנושא הזה, 

 כי רק אנשים שקשורים בהיבט הזה ביקשו ממני את הדיון. 

 

נאפשר לאנשי החינוך אני מציע שאחרי הדברים המקדימים של חבר הכנסת סילבן שלום  

העצמאי לומר את אשר הם רוצים לומר. ביקש ראשון מביניהם חבר הכנסת רביץ, שכבר מראש 

 התנצל שאחרי דבריו הוא יצטרך לעשות את המעשה המקובל בין חברי הכנסת, לקום ולעזוב.

 איל זנדברג:

 

 הערה לסדר: האם יש נוסח שעומד לדיון? 

 

 היו"ר זבולון אורלב:

 

 , הנוסח שבא לקריאה שניה ושלישית.בוודאי 

 

 סילבן שלום:

 

אני אקצר בדברי אך אנסה להכניס את העניין לפרופורציה המתאימה. אני יודע שההצעה  

הזאת קיבלה נפח הרבה יותר גדול מאשר מה שהיא היתה מיועדת להיות מלכתחילה. ההצעה הזאת 

רכת החינוך. לא בין תלמידים למורים, באה לעשות הסדר, שהיום לא קיים, בין תלמידים לבין מע

לא בין תלמידים למנהלים אלא בין תלמידים לבין מערכת החינוך כולה. הדבר הזה הביא בהתחלה 

להתנגדות של המורים, של המנהלים ושל משרד החינוך אבל לאחר שגרענו חלק לא קטן מהסעיפים, 

אני  -ורקסיה של הצעת החוק עד כדי כך שמר קדמן האשים אותי אפילו בדיאטה רצחנית, אנ

 לא הסכמתי לטענתו מכיוון שאני חושב שהעיקרים מצויים כאן, אבל עדיין הורדנו הרבה דברים.

 

לאומי, ראה -ראש הוועדה, חבר הכנסת זבולון אורלב, שמייצג את הציבור הדתי-יושב 

משל בשאלה לנגד עיניו גם הרבה מאוד דברים אחרים. אני זוכר ויכוחים רבים שהיו לנו, ל

ספר דתי. התייחסנו גם לעניין הזה והוצאנו -מה יקרה אם ילד לא יהודי ירצה ללמוד בבית

לא כתבנו שלא ניתן להפלות מטעמי דת, כך שניתן אותו מכלל אפשרות בהצעת החוק. למשל, 

כן להפלות מטעמי דת. זאת היתה שאלה מרכזית. אמרנו: מה יקרה אם מחר מישהו יגיד שהוא 

ספר אחר? הורדנו גם את איסור האפליה מטעמי -דתי או בבית-ספר ממלכתי-מוד בביתרוצה לל

כלומר  מותר להפלות מטעמי מין, כדי לשמור את האפשרות לכיתות נפרדות לבנים ולבנות. -מין 

  - - -הנושאים האלה כן עלו על סדר היום, כדי להיות במצב שבו נוכל למנוע 

 

 אברהם רביץ:

 

 ם לזה אפליה. אנחנו קוראים לזה "הפרדה".אנחנו לא קוראי 

 

 סילבן שלום:

 

כאן כתוב "לא יופלו". בהתחלה זה היה "מטעמי גזע, דת, מין", וכדומה. אמרו שגזע  

זה דת. מין זה בנים ובנות. את כל הדברים האלה הוצאנו. לאף אחד אין שום כוונה, חלילה 

י שהוא קיים מקדמת דנא. אני בטח האחרון וחס, למנוע מצב של המשך הלימוד בחינוך העצמאי כפ

 שיירצה לעשות את זה.

 

ניגש אלי חבר הכנסת הרב גפני ביום שהצעת החוק הזאת הונחה לקריאה שניה ושלישית.  

אנחנו הרי דנים בזה כבר למעלה משנה. הבנתי גם שאח של מר אייכלר עשה קצת עניינים, "חימם" 

בעיה, אם הוא רוצה להכניס הסתייגות אני אמשוך  קצת את העניין. אמרתי לו שאין לי שום

 את הצעת החוק ואאפשר הסתייגות. 
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התקשר אלי חבר הכנסת יוסי שריד, שבהתחלה תמך, אחרי זה קצת הסתייג אך בסוף תמך.   

הוא אמר שאם ההסתייגות הזאת תעבור הוא יהיה נגד הצעת החוק. אמרתי לו שאני לא נכנס 

חילונים, זה לא מענייני. אמר לי חבר הכנסת שריד שהוא -חרדיםעכשיו למלחמות האלה של 

מבקש שאני אפעל להפיל את ההסתייגות. אני אומר את הדברים כאן, כשהכל מוקלט, כך שאין 

לי בעיה. אמרתי לו שאני לא אפעל להפיל את ההסתייגות ושאני גם אצביע בעד ההסתייגות. 

העניין, זה עניין שלו, אם ישיג רוב או לא  הוספתי ואמרתי לו שאם הוא יצליח להפיל את

 ישיג רוב. אמרתי שאני לא מעוניין להפיל את ההסתייגות ולא רק זה, אני גם אצביע בעדה.

 

הגיע העניין להצבעה בכנסת. חבר הכנסת גפני הציג את ההסתייגות שלו ואני הצבעתי  

איזה הבנה מסויימת, הגיע  בעדה. הדברים הרי רשומים בדברי ימי הכנסת. ואז, היתה לנו גם

  - -חבר הכנסת יוסי שריד אל חבר הכנסת זבולון אורלב 

 

 היו"ר זבולון אורלב:

 

ואמר: אם ההסתייגות מתקבלת ואתה לא תמשוך את הצעת החוק אני מגיש הצעת  - - 

אמון, שדוחה את זה ואז גם מחייבת את האופוזיציה, -אמון. הוא מחיל על ההצבעה הזאת אי-אי

 אמון בממשלה. זה מסבך את העניין.-חבר הכנסת שריד, להצביע נגד החוק, להצביע איאת 

 

 סילבן שלום:

 

פי -אני מצטרף אליו, אני מפיל את הממשלה. אין לי בעיה. מהבחינה הזאת הוא חייב, על 

אמון מתחייבת -ההחלטה החדשה של היועץ המשפטי של הכנסת, שסיעה שדורשת לראות בזה הצבעת אי

 כך.-יע עבורה גם אחרלהצב

 

 היו"ר זבולון אורלב:

 

 אם לא הייתי מושך את הצעת החוק, כך היה קורה. 

 

 סילבן שלום:

 

אמרתי לחבר הכנסת יוסי שריד שעל אף שכתוב שהממונה על המחוז יהיה בוועדת השימוע,  

טה בוודאי לא מפריע לי אם זה יהיה הממונה על החינוך החרדי במשרד החינוך. מאחר וההחל

אמנם  -ידי מנהל המחוז או האיש שיהיה הממונה על החינוך, כהחלטה בלעדית שלו -מתקבלת על

אני לא רואה פה שום בעיה, אלא  -ידו -יש ועדה שיושבת אבל ההחלטה צריכה להתקבל רק על

אם יש משהו אחר שמסתתר מאחורי העניין. אבל אם ההחלטה בסופו של דבר תהיה של האיש עצמו, 

אני מבחינתי לא רואה בזה שום בעיה.  -שקובע, והאיש הזה יהיה מי שאתם אמרתם שהוא זה 

 כך צריכים להיות פני הדברים. 

 

אני לא מתכוון לריב, לא  עם חבר הכנסת יוסי שריד, שתמך בהצעת החוק הזאת, ועל  

כך בירכתי אותו לאורך כל הדרך, ולא איתכם. צריך למצוא את המכנה המשותף. אבל אמרתי 

שלי לא משנה אם בראש הוועדה הזאת כאשר מדובר על חינוך עצמאי לא יעמוד מנהל המחוז אלא 

יעמוד מישהו אחר שהוא ממונה על החינוך החרדי במשרד החינוך, דבר שחבר הכנסת הרב גפני 

 הסכים לו. כך שמהבחינה הזאת לנו לא היתה בעיה.

 

יץ לנסות ולמצוא אולי את הכיוון אני לא אוסיף כי אני רוצה לתת לחבר הכנסת הרב רב 

 המשותף.

 

 אברהם רביץ:
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רבותי, אני מאוד מתנצל על כך שאני אהיה נאלץ לעזוב. אני רוצה רק לומר מילות  

מפתח ואני מצטער שאני לא אוכל להיות בהמשך הדיון. אני חושב שאני יכול לתרום לדיון. 

 אם זה לא יסתיים היום אז אני אעשה כן.

 

להודות שאנחנו ביהדות התורה ישנו בשמירה ולא השתתפנו בדיונים שנערכו אני מוכרח  

חברים ואנו קרועים  5בוועדה. הסיבה לכך היא פשוטה מאוד: אנחנו בסך הכל סיעה קטנה של 

בין כל הוועדות. שאלנו את עצמנו מי הגיש את הצעת החוק וכשראינו שזה חבר הכנסת סילבן 

ת סילבן שלום הוא לא אוייב שלנו, והוא גם היום לא אוייב שלום אז חשבנו: טוב, חבר הכנס

 שלנו, אז לא שלחנו נציג. אני אומר לך את האמת. סמכנו עליך.

 

 היו"ר זבולון אורלב:

 

 לא רק זה. בקריאה ראשונה תמכתם בהצעת החוק. 

 

 אברהם רביץ:

 

י אומר את כי הגיש אותה חבר הכנסת סילבן שלום וחשבנו שזה בוודאי בסדר גמור. אנ 

זה גם היום. אבל עוררו אותנו לקראת ההצבעה. אני לא ידעתי שיש כאן דבר מה. זה קורה 

בחיינו. העובדה היא שעכשיו דווקא בפגרה כל חברי הכנסת של הסיעה הגיעו, גם חבר הכנסת 

 פרוש הגיע רק שהוא היה חייב ללכת לאיזה מקום, ואנחנו פה.

ראש ולכולם, החוק -סילבן שלום, לך אדוני היושבאני רוצה להסביר לך, חבר הכנסת  

אני לא אוהב להשתמש במלים בומבסטיות בכנסת אבל אני אומר את זה  -הזה במתכונתו הוא 

בנפשנו הדבר. אנחנו לא בחינם החינוך העצמאי. אני מדבר גם בשם "מעיין החינוך  -ברוח שקטה 

שמבחינה זאת אנחנו נמצאים באותה  התורני" למרות שאני לא יודע את עמדתם, אבל נדמה לי

 קטגוריה. 

 

אם מישהו במשרד החינוך יהיה מעוניין לקבל אותה אני אמסור  -עשיתי לפני רשימה  

שהחינוך העצמאי מפסיד  -אני לא מדבר על חיי יומיום  -נושאים בולטים  22רשימה של  -לו 

 ר על עצמאותו. מכיוון שהוא רוצה לשמו -לא מסכים אבל מפסיד במודע  -במודע 

 

אני אתן לכם רק דוגמא אחת, שהגיעה אלי לאחרונה: גני ילדים של החינוך העצמאי   

שנמצאים בעיירות פיתוח, אשר שם הוחלט על יום לימודים ארוך וכל הגנים מקבלים יום לימודים 

 ארוך, הגנים של החינוך העצמאי לא מקבלים. לידיעתך מר קדמן, אתה שמגן על הילדים.

 

 ולם נהרי:מש

 

 זה פנימיות יום. זה לא יום לימודים ארוך. 

 

 אברהם רביץ:

 

זה נמצא תחת "יום לימודים ארוך" )יול"א(. אולי כעת קוראים לזה "פנימיות יום"  

 בטיפול המקומי. 

 

 היו"ר זבולון אורלב:

 

אם המחוקק מצא ששר החינוך, במסגרת החוק, החיל למשל על חצור הגלילית יום חינוך  

רוך גם על גני ילדים, זה לא חל על גני ילדים של החינוך המוכר שאינו רשמי. על זה יש א

 התכתבות עם המשרד, ואני בצד שלהם בעניין הזה. אנחנו נדבר על זה ונתקן את החוק. 
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 אברהם רביץ:

 

גברתי, אני מאוד ארצה שתתקני ואני אתן לך הרבה עבודה, רק בהשוואות. אני המצאתי  

ההשוואה ואמרתי לחברי שאם לא נבקש יותר ממה שמגיע לנו אז אולי נקבל את ההשוואה את שיטת 

 לכלל החינוך.

 

אנחנו עושים את זה במודע. לא שאנחנו מוותרים, אבל אנחנו לא מוותרים על העצמאות  

של החינוך הזה. העצמאות של החינוך הזה יוצרת גם מצבים מביכים בחברה הישראלית המתקדמת. 

ינוך הזה הוא חינוך אידיאולוגי ומשום כך הוא מגביל. אני אתן לכם דוגמא, באיזור הרי הח

ספר של החינוך העצמאי שאינו מקבל ילדים שבביתם יש טלוויזיה מכיוון -בו אני גר יש בית

הספר. היו עליו לחצים אדירים אז הוא עשה כיתה -שהם מביאים את תרבות הטלוויזיה לתוך בית

שבבתיהם יש טלוויזיה, ואז באו כל מיני יפי נפש ואמרו שעושים אפליות. מיוחדת של ילדים 

 אני רק מביא דוגמאות עכשיו.

 

 סילבן שלום:

 

דתי כשהורי התלמיד מחללי -ספר ממלכתי-חבר הכנסת אורלב העלה דוגמא, מה קורה בבית 

 שבת. אנחנו התייחסנו גם לזה בהצעת החוק.

 

 אברהם רביץ:

 

אני אלחם מלחמת חרמה, אני אומר  -ת תלמידים או הרחקת תלמידים גם הפרמטרים של קבל 

לכם ואני עושה את זה יום יום, אם תהיה אפליה בחינוך העצמאי לגבי אי קבלת תלמידים בגלל 

ספר אני אלך. אבל באותה מידה אני גם לא אומר שזה תעודת -עדה. מלחמת חרמה, עד סגירת בית

ית ובאותו איזור לא מחזיקים טלוויזיות, האם רק בגלל הכשר. נניח שלילד יש טלוויזיה בב

 שהוא בן עדה מסויימת אז חייבים לקבל אותו? גם זה לא נכון.

בגלל העצמאות הזאת יש פרמטרים אחרים, שאינם מקובלים על כלל החברה בישראל. כל  

  - - -החברה בישראל התקדמה. אני לא יודע אם ההתקדמות הזאת היא טובה 

 

 ולון אורלב:היו"ר זב

 

לא נעים לי לקטוע אותך באמצע אבל זה למהות העניין. בהצעת החוק, כמו שאמר חבר  

הכנסת שלום, היה ברור לנו מראש שבמדינת ישראל יש חינוך עצמאי ויש חינוך דתי והם מקבלים 

 תלמידים ועושה אבחנה על רקע דתי.

 

 אברהם רביץ:

 

 עדה שתחליט?מי יישב בוו -השאלה, אם מוציאים תלמיד  

 

 היו"ר זבולון אורלב:

 

 אז בואו נדבר על זה. 

 

 אברהם רביץ:

 

יש כאן אנשים ש"שוחים" בעניין וגם הנהלת החינוך העצמאי נמצאת פה. לכן אני אומר  

לכם, רבותי, אנחנו לא נמצאים כאן באיזה הצעת חוק שלא משנה אם היא תעבור כך או תעבור 

תה באמת לא אוייב שלנו עד היום ולא תצליח להיות. אני אחרת. חבר הכנסת סילבן שלום, א
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רק מבקש שתיראה את הדבר הזה כי בנפשנו הדבר. יכול להיות שלפעמים אנחנו רואים צל הרים 

כהרים, יכול להיות. אם בהמשך הזמן, נניח שלא יגמרו היום ויצטרכו מישהו שיפזר את הערפל 

 , במשיחי אלו, תינוקות של בית רבן. אז אני פה. אבל למען השם, אל תיגעו במשיחי

 

 אני נורא מתנצל ואני הולך. תודה.  

 

 היו"ר זבולון אורלב:

 

 אני מציע שנשמע כעת את אנשי החינוך העצמאי. 

 

 מאיר לוריא:

 

 ראש, חברי הוועדה, אני עברתי על הצעת החוק ובחנתי אותה מכל צדדיה. -כבוד היושב 

 

אחרת לגמרי מאשר בנויה מערכת החינוך הכללית: גם החינוך העצמאי בנוי במתכונת   

במערך של קבלת תלמידים, של הרחקת תלמידים, של אחריות פדגוגית, של הכוונה אידיאולוגית. 

פיו אנחנו מקבלים, -כל זה נופל עם הצעת החוק הזאת. אנחנו עובדים על תקנון רוחני שעל

ידי מועצת -דינו, תקנון שהוכתב עלפיו אנחנו מחנכים את יל-פיו אנחנו מוציאים ועל-על

גדולי התורה, שאנחנו סרים למשמעתם ופועלים במערכת החינוך, כמו במערכת הפוליטית, לפי 

 הכוונתם.

 

אולי יאפשרו  -הדברים האמורים בסעיפי החוק, ואני לא רוצה להיכנס לכל סעיף וסעיף  

מאפשרים לנו יותר להמשיך אינם  -כך להגיש תסקיר בכתב ואני אפרט את זה יותר -לי אחר

 את הדרך שבה אנחנו מחנכים את ילדינו.

 

הספר שלנו מועצות תלמידים ואין אנחנו מתכוונים להקימן כי אנחנו רוצים -אין בבתי 

לחנך את ילדינו ולא רוצים שילדינו יחנכו אותנו. יש כל מיני השקפות עולם וכל מיני 

ת אצלו מה שהוא רוצה או מה שהוא חושב לנכון התקדמויות בעולם. בבקשה, כל אחד יכול לעשו

שטוב לו, אבל אי אפשר להכתיב לנו דברים שאנחנו חושבים שהם לא טובים מבחינה חינוכית. 

 אין לנו מה להתבייש בתוצרת החינוכית שלנו. 

 

אני גם לא יודע מה יהיה בהמשך אם סעיף זה או אחר יגיע לדיון משפטי ואז יהיה  

ופרט האם הוא כן נוגע או לא נוגע. גם אם פה הבטיחו שמשהו אינו נוגע, ויכוח על כל פרט 

 משפט להתקבל החלטה אחרת. -יכולה בבית

 

אני אומר במוצהר שבניגוד לכל השמועות אנחנו לא מפלים בין עדות לעדות. אני מזמין  

שלנו, הספר -הספר שלנו ולראות איזה אינטגרציה יפה קיימת בבתי-את כל הוועדה לבקר בבתי

של ילדים מכל החוגים ומכל הסוגים. אני אומר שהיא לתפארת. אבל אנחנו גם עושים אינטגרציה 

 Yעל אותו ספסל ליד ילד שבא מרקע  Xרוחנית. אנחנו לא יכולים להושיב ילד שבא מרקע 

כי אז שניהם לא יקבלו את מה שהם צריכים. הראשון יקבל פחות והשני יקבל מה שלא מדבר 

ספר בהם לא מקבלים ילדים -בכך לא עשינו כלום במערכת החינוך. לכן יש לנו בתיאל ליבו ו

ספר שאנחנו כן מקבלים ילדים שיש -שיש בביתם טלוויזיה, כי זה רוח ההורים, ויש בתי

טלוויזיה בביתם כי זה רוח ההורים באותו מקום ומנסים להכניס להם את התכנים שלנו. אבל 

לי להתחשב בשאלה איך הבית מתנהג. לפיכך האמור בהצעת החוק, אנחנו לא יכולים לקבל ילד ב

 קבלת תלמיד, הוא בעייתי.-שההורים לא יכולים להיות סיבה לאי

 

 סילבן שלום:

 

זה לא כתוב. לא מתייחסים לקבלה. מאחר ואני כתבתי את הצעת החוק אני יודע. התייחסנו  
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אורלב העלה את השאלה מה יקרה אם  לענישה. בקבלה זכותך לעשות מה שאתה רוצה. חבר הכנסת

ספר דתי. אי אפשר לקבל אותו. לכן -יבוא ילד שההורים שלו מחללי שבת ושרוצה ללמוד בבית

 הורדנו את העניין הזה של הדת.

  

 מאיר לוריא:

 

 לא דיברתי על דת או על מין. 

 

 סילבן שלום:

 

הוריו". לא התכוונו דיברנו על ענישה ולא על קבלה. ענישה בשל "מחדל או מעשה של  

 -והעלה את זה ד"ר קדמן  -למשל למקרה שההורה של הילד צעק על המורה. אנחנו התכוונו 

הספר או למנוע -למקרה שהורה של ילד למשל לא שילם לטיול ורוצים בגלל זה להרחיק אותו מבית

ובדה ממנו לגשת לבחינה. אמרנו שלא צריך להעניש את הילד או למנוע ממנו דברים בשל הע

הספר. אבל הכוונה לא היתה לקבלה. בקבלה אמרנו בצורה מפורשת שאופי -שהוריו לא שילמו לבית

המוסד קובע. חבר הכנסת אורלב שאל אותי מה יקרה אם יהיה מצב שיבואו ילדים שההורים שלהם 

מחללי שבת בפרהסיה. לפיכך הוצאנו את זה מתנאיי הקבלה, זה לא קיים. מותר לא לקבל ילד 

 משמעית.-הוריו, מותר לא לקבל אותו בשל החזקת טלוויזיה בביתו. זה צריך להיות ברור חד בשל

 

 היו"ר זבולון אורלב:

 

ד"ר יוסף בורג ז"ל תמיד היה אומר: יש בעיות של עקרון ויש בעיות של עפרון. אין  

א העניין מחלוקת בעקרון בין חבר הכנסת סילבן שלום וביני, מצד אחד, לבין מה שאני חושב שהו

שלכם. אנחנו לא התכוונו לשנות את התקנון הרוחני של החינוך העצמאי. אני מציע לא לדבר 

באמת יש פה בעיה  -על העקרון אלא לדבר על העפרון. אתה מעלה את עניין מועצת התלמידים 

ותיכף ניראה איך מתמודדים איתה. אני מוכן לדון. בא חבר הכנסת גפני ואומר שמנהל מחוז 

יש פה בעיה, אני מקבל  -קבלת תלמיד -כול להיות הסמכות עבורם שיחליט על הרחקה או אילא י

את זה. בואו, שימו את הבעיות. קחו משפטן, או לא משפטן, ושימו את הבעיות על השולחן 

ואז נתמודד סעיף, סעיף. אין לנו כוונה לפגוע בתקנון הרוחני. אגב, לא פגענו פה לא בתקנון 

ני והתרבותי של מוסדות החינוך הממלכתיים ולא בתקנון הרוחני של הפדגוגי והרוח

 דתי, כפי שאני מבין אותו. -הממלכתי

 

 שמואל הלפרט:

 

 יש לנו חוות דעת משפטית על כל הנושא הזה ועלו הסתייגויות. 

 

 היו"ר זבולון אורלב:

 

ה, גם אז תביאו לכאן את המשפטן, נשב ונדבר איתו. יש פה משפטנים, גם של הוועד 

 של משרד החינוך, גם נציג המועצה לשלום הילד.

 

 מאיר לוריא:

 

ראש, אליה נזמין את המשפטן שיציג -אני מציע שאנחנו נקיים ישיבה, כפי שהציע היושב  

 את ההסתייגויות להצעת החוק.

 

 היו"ר זבולון אורלב:

 

שיבת משפטנים אני מקבל את ההצעה שתהיה ישיבה, אם אפשר. אני מציע שקודם כל תהיה י 
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שור, כדי להבין את הבעיות. אנחנו רוצים לפתור -אצל היועצת המשפטית לוועדה, גברת פרנקל

אני מסכים שזאת בעיה.  -את הבעיות. בואו ניראה מהן הבעיות. לגבי עניין מועצת התלמידים 

יכים אני מסכים שזאת בעיה. אם צר -חבר הכנסת גפני העיר הערה כבר בהסתייגות להצעת החוק 

 לשנות, בבקשה.

 

 משה גפני:

 

ראש, אני הגשתי את ההסתייגות כשלמעשה, זה נכון, אני באמת רוצה לשבח -אדוני היושב 

את חבר הכנסת סילבן שלום על העניין הזה. גם היה שלב שהיה "תקל" בינינו ואני מתנצל 

 על כך, עכשיו זאת ההזדמנות. 

 

 זאב בוים:

 

 אחר?האם ה"תקל" לא היה על עניין  

 

 סילבן שלום:

 

 העניין הזה הביא למשהו אחר. 

 

 משה גפני:

 

 לא משנה. אני מתנצל על כך. באמת חבר הכנסת הרב רביץ ביטא את זה נכון. 

 

 יצחק סבן:

 

 ההתנצלות נרשמה. 

 

 משה גפני:

 

לגופו של עניין, לאחר שביררנו את הנושאים הללו אני רוצה להגיד, אני לא משפטן,  

חינוך העצמאי, אני לא מכיר את המערכת החינוכית, אבל אני אגיד לכם מה הבעיות אני לא איש ה

 העיקריות. אני מדבר גם כחניך של החינוך העצמאי. 

 

העקרון שקיים בהצעת החוק הזאת למעשה לא מקובל על החינוך העצמאי, קודם כל  

לא מתערב בעניין בפילוסופיה של העניין. אני לא יודע מה עמדת משרד החינוך. אני בכלל 

אמר את זה מנכ"ל החינוך העצמאי  -הזה. אני קודם כל מדבר על הפילוסופיה. אין ולא תהיה 

מועצת תלמידים בחינוך העצמאי. מי שחושב שצריך שתהיה מועצת תלמידים הרי לא הולך לחינוך  -

ז קום ומשרד החינוך קיבל את זה מא -העצמאי, ואף אחד לא מכריח אותו. החינוך העצמאי 

ידי משרד החינוך, והתקנון קיים. אין כרגע שום -פי תקנון שאושר על-פועל על -המדינה 

בקשה או רצון, גם אין יכולת לשנות את התקנון הזה. התקנון הזה עובד והוא אורים ותומים 

 בחינוך העצמאי. המושג של מועצת תלמידים הוא מושג שלא קיים.

 

אני לא יודע  -וא נענש והמורה מתנכל לו מכיוון מה יקרה אם יבוא תלמיד ויגיד שה 

למה לקחו דווקא את הדוגמא של טלוויזיה, זה הכי טוב, אבל אני יכול להביא עוד דוגמאות 

הספר ומקבל ציון נמוך מכיוון שלהוריו יש טלוויזיה בבית? אם אותו -שהוא נענש בבית -

ל שהוא ראה בביתו סרט אתמול בלילה מורה גם אמר לו בשלב מן השלבים שהוא מתנהג לא טוב בגל

שהיתה בו אלימות, אז הוא יבוא ויטען שאכן הוא נענש בגלל היותו בא מבית עם טלוויזיה. 

 זה דוגמא אחת מיני רבות.
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מה יקרה בוועדת שימוע? הרי יצטרכו לדון. יבוא המורה ויגיד שהילד נענש בגלל סיבות  

הראש הוא מנהל המחוז. זה יכול -יושב  -החוק וזה לב ליבו של  -אחרות. בוועדת השימוע 

להיות מנהל החינוך העצמאי לפי ההסתייגות, אך לפי מה שאמרו לי משרד החינוך מתנגד לזה, 

  - - -ראש מועצת התלמידים -או מנהל מעיין החינוך התורני. הוועדה מורכבת מיושב

 

 איל זנדברג:

 

 מדובר אך ורק על הרחקה לצמיתות של תלמיד. 

 

 ילבן שלום:ס

 

הספר. -זה לא בהרחקה משיעור, זה לא בהרחקה לשבוע אלא רק בהרחקה לצמיתות מבית 

 שבועיים.-ימים הביתה או לשבוע 3-אפשר להעניש את התלמיד ולשלוח אותו ל

 

 היו"ר זבולון אורלב:

 

וגם אז ועדת השימוע יכולה רק לשמוע. לא קראת את הצעת החוק. את ההחלטה הסופית   

 מנהל המחוז. תלך לרמת העיקרון.מקבל 

 

 משה גפני:

 

מגיע התלמיד הזה לוועדת השימוע. בסוף השימוע ובסוף הדיון יכולה להיות גם הרחקה  

של התלמיד, ונעשים דברים כאלה. הדבר שבגללו בעצם הוקם החינוך העצמאי הוא העצמאות 

רכת הפדגוגית של החינוך הפדגוגית. המשמעות של העניין, שאתה למעשה עכשיו נכנס לתוך המע

העצמאי ומתחיל לבדוק איך המורה מלמד ואיך הוא לא מלמד. אני מדבר פדגוגית. אני לא מדבר 

על זה שהחינוך העצמאי פתוח לגמרי מבחינת משרד החינוך בכל הנושאים האחרים שאינם 

 פדגוגיים.

 

 סילבן שלום:

 

 כתוב מאיזה סיבות יורחק. לא קובעים תכנים פדגוגיים. 

 

 משה גפני:

 

לאחר שהחוק יתקבל בקריאה שלישית יבוא נציג מועצת התלמידים, או יבוא נציג מועצת  

אני לא יודע מי עלול לבוא במקומם, מכיוון שמועצת תלמידים בחינוך העצמאי אין  -ההורים 

 והוא יעתור לבג"ץ.  -

 

 סילבן שלום:

 

 אם אלה הטענות, נראה לי שניתן להתגבר על הבעיות. 

 

 משה גפני:

 

אם נתגבר על הבעיות אז החינוך העצמאי יהיה מבסוט. יבוא בג"ץ ויגיד שיש חוק במדינת  

ישראל ולכן אין אפשרות לעשות אפליה בין החינוך המוכר, בין החינוך העצמאי או מעיין 

דתי או לחינוך הממלכתי. כאן נפתח בעצם פתח להתמוטטותו -החינוך התורני לחינוך הממלכתי

 ינוך העצמאי.של הח
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עכשיו אני שואל שאלה. הרי יש אלף ואחד ונושאים שבהם החינוך המוכר איננו מקבל,  

בגלל העצמאות שלו. מדוע אין אפשרות להוציא את החינוך המוכר שאינו רשמי מהחוק הזה? 

הנהלת החינוך העצמאי איננה מעוניינת בכך. אני חושב שזה יגרום בעיות. ההסתייגות שלי 

 גם את מעיין החינוך התורני.כוללת 

 

 קריאה:

 

חבר הכנסת גפני, האם לחברי הכנסת סילבן שלום וזבולון אורלב יש בעיה עם ההסתייגות  

 שלך?

 

 משה גפני:

 

לא, הבעיה שלי היא לא רק ההסתייגות. ההסתייגות היא העזרה הראשונה שהיתה לי ברגע  

: לא בא בחשבון, אתה לא תכניס בדלת האחרון. גם ככה גברת דורית מורג צעקה עלי בטלפון

 האחורית לחוק את מנהל החינוך העצמאי ואת מנהל מעיין החינוך התורני. נכון?

 

 דורית מורג:

 

 יש לזה השלכות. 

 

 משה גפני:

 

 כך ברצינות?-בסדר, אני איתך. למה את מסתכלת עלי כל 

 

 סילבן שלום:

 

ור לה להוריד את הצעת החוק הזאת תאמין לי שגם היא לא רוצה את החוק. אם אתה תעז 

 היא תנשום לרווחה. אתם שניכם נגד הצעת החוק. 

 

 משה גפני:

 

 לא, אני לא מתערב בעניין הזה. 

 

 יצחק כהן:

 

 מה אמור החוק הזה לתת? 

 

 משה גפני:

 

ראש ומחבר הכנסת סילבן שלום, שהוא יוזם החוק, היות והנושא -אני מבקש מאדוני היושב 

וחבר הכנסת זבולון אורלב מכיר את המערכת  -ן אידיאולוגי משמעותי מאוד הזה כרוך בדיו

אני מבקש פשוט להוציא את החינוך  -הזאת היטב, גם בשל היותו בעבר מנכ"ל משרד החינוך 

המוכר מהחוק ולקיים דיון נפרד על הנושא של החינוך המוכר. הרי אני לא אומר לך שלא תעביר 

את המשמעויות שלו. יכול להיות שבחינוך הממלכתי ובחינוך  את החוק הזה. אני לא בחנתי

ראש הוועדה אכן נפתרו. אני -דתי הבעיות שהעלה משרד החינוך והבעיות שהעלה יושב-הממלכתי

אומר לך, הבעיות שהועלו לגבי החינוך החרדי לא נפתרו. הצעת החוק פותחת פתח להתערבויות 

 נוך העצמאי. שפשוט עומדות בניגוד ליסוד קיומו של החי
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ספר, של גני ילדים, מה -אנחנו גם מתלבטים כל הזמן בבעיות קיומיות, של מבני בתי  

שהעלה קודם חבר הכנסת הרב רביץ, בדברים רבים אחרים. לא יכול להיות שיטילו עלינו פתאום 

חובות כשאנחנו לא מקבלים את הזכויות. אם רוצים לקיים דיון על כל המערכת, צריך לקיים 

יון על כל המערכת. אבל אי אפשר פתאום להטיל על החינוך העצמאי, כשאתה לא נותן לו שום ד

דבר. אתה לא נותן לו מבנים כמו שצריך, אתה לא נותן לו אחזקה כמו שצריך, אתה לא נותן 

לו אלף ואחד דברים שאתה נותן אותם לכל המערכת הכללית. הדבר היחיד שאתה אומר לו עכשיו 

דתי רק בחובות שהן בניגוד לאידיאולוגיה -ה שווה לחינוך הממלכתי והממלכתיהוא: אתה תהי

 שלך. זה פשוט לא בא בחשבון. 

 

אם רוצים לקיים דיון על כל המערכת הזאת, מה זכויותיו של החינוך העצמאי, או מעיין   

ל אפשר לקיים דיון. אבל, כמו שאומרת היועצת המשפטית ש -החינוך התורני, ומה חובותיו 

משרד החינוך, אי אפשר פתאום בדלת האחורית באיזה הצעת חוק, שהיא מאוד חשובה, להכניס 

את החינוך המוכר לחובות של משרד החינוך. זה פשוט לא עולה על הדעת. לא יכול להיות דבר 

כזה, בוודאי לא בדיון אקראי. זה חייב להיות בדיון מעמיק. צודקת עו"ד דורית מורג, אי 

את מנהל החינוך העצמאי בחוק בדלת אחורית, אבל גם אי אפשר להכניס את החינוך  אפשר להכניס

העצמאי בחוק בדלת האחורית. פתאום באים ואומרים שהחינוך העצמאי לא יקבל השתתפות בשכר 

לימוד. כשמשרד החינוך מגיע לוועדת הכספים הוא מביא טבלה יוצאת מן הכלל על התיקצוב. 

יות המקומיות מתקצבות באפס את החינוך המוכר. משרד החינוך נותן משרד החינוך אומר שהרשו

 דתי.-לחינוך העצמאי ולמעיין החינוך התורני רבע ממה שהוא נותן לחינוך הממלכתי והממלכתי

 

 יצחק כהן:

 

 והחינוך ההתיישבותי. 

 

 משה גפני:

 

בדיון  עזוב את החינוך ההתיישבותי, שם יש אפליה לטובה. אני אומר שאתה לא יכול 

  - - -אקראי 

 

 רחמים מלול:

 

 חבר הכנסת גפני, צריכים ליזום הצעת חוק חדשה של חוק זכויות התלמיד בחינוך המוכר. 

 

 משה גפני:

 

לא. אני לא מתערב בהצעת החוק הזאת כמו שהיא. אני אפילו אצביע בעדה. הצעת החוק  

דתי, עם אנשי משרד -הממלכתיהזה עברה את כל שלבי הדיונים, עם האנשים בחינוך הממלכתי ו

החינוך. היא לא עברה דיון עם החינוך העצמאי ועם מעיין החינוך התורני. אני פשוט מבקש 

 להוציא אותם מהחוק ולקיים דיון נפרד לגבי מעמדו של החינוך העצמאי ומעיין החינוך התורני.

 

מוטלות עלינו, יכול להיות שאנחנו נגיע למסקנה, לאור הבג"צים שיש היום והחובות ש 

שכדאי לבטל את החינוך העצמאי ואת מעיין החינוך התורני ולהפוך אותם לחינוך ממלכתי. 

אז אולי יתחילו להזרים לנו כסף. מי שהתנגד לכך זה משרד האוצר, בגלל שהוא יצטרך להביא 

 מיליארד שקל שאין לו. 10עוד 

 

ני צריך להיות דיון ממצה מכיוון שהדיון לגבי החינוך העצמאי ומעיין החינוך התור 

ולא בדלת האחורית לכן אני מבקש את החינוך המוכר שאינו רשמי, שזה החינוך העצמאי ומעיין 

 החינוך התורני, פשוט להוציא מכלל החוק ולקיים עליו דיון נפרד.
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 סילבן שלום:

 

חבר הכנסת יצחק כהן שאל מה החוק הזה אמור לתת ואני באמת רוצה להסביר מה מהות  

 החוק. 

 

ישיבות. ועדת החינוך והתרבות לא  20-קודם כל, דיון ממצה היה, כי היו למעלה מ  

משנה מיוחדת כדי שהיא תוכל לדון בהצעת -התכנסה במליאתה הרגילה כל הזמן. היא הקימה ועדת

החוק הזאת באופן אינטנסיבי. היו עשרות ישיבות על הצעת החוק הזאת, כך שדיון ממצה בטח 

 היה.

 

עומד בבסיס הצעת החוק? היא נולדה למנוע מצב של קיפוח מתמשך כנגד השכבות  מה 

הספר מסתבר שהוא בדרך כלל -החלשות. אני אסביר על מה אני מדבר. אם מרחיקים ילד מבית

הספר והם לא מגיעים -בא מהשכבות החלשות. הורים חזקים מצליחים להשאיר את הילדים שלהם בבתי

החזקים יכולים לדבר עם ראש העיריה, או עם מחזיק תיק החינוך למצב של הרחקה. ההורים 

הספר והם -שהוא סגן ראש העיריה, או עם מנהל אגף חינוך ויכולים לדבר גם עם מנהל בית

הספר. מי שאין להם מה להגיד זה השכבות החלשות. לכן ביקשתי -מצליחים להשאיר את הילד בבית

ספר, -פשרות לעמוד מול החלטה כזאת של מנהלי בתישלשכבות החלשות האלה, בגלל שאין להן א

תהיה אפשרות להגיש ערעור. אבל אמרנו, רק בנושא של הרחקה לצמיתות, לא בהרחקה 

שבועיים. מעבר לזה, ההחלטה בסופו של דבר היא החלטה של אדם אחד, של מנהל המחוז -לשבוע

 במשרד החינוך. לא של ההורה, של המורה או של התלמיד. 

 

אמרנו שהוועדה תורכב גם מנציג המורים, מנציג ההורים ומנציג התלמידים? כי  למה  

אמר חבר הכנסת זבולון אורלב, שהיה בעבר מנכ"ל משרד החינוך ולפני כן היה מנהל אגף במשרד, 

תיקים ועל כל אחד מהם  40שאם לא תהיה להם אפשרות להשתתף בדיון אז מנהל המחוז יקבל 

טי. החלטנו ללכת בדרך הזאת כדי שיהיה גם איזה דיון. העניין הזה הוא יחתום באופן אוטומ

 עלה לי בדמים אבל בסוף אני ויתרתי כי הבנתי שההחלטה צריכה להיות של מנהל המחוז בעצמו. 

 

בעצם לא  -החוק הזה בא למנוע מצב שבו מונעים מילדים חלשים לגשת לבחינות בגרות   

בשל העובדה שמורים ומנהלים רוצים להגיע  -להם חלשים מילדים חלשים אלא מילדים שההורים ש

תלמידים  200לשיעור הצלחה גבוה בבחינות הבגרות. הרי הם נבחנים בזה, לא אם הם הגישו 

הספר הוא גבוה -תלמידים אלא האם הממוצע של מסיימי בגרות בבית 50לבחינות או שהם הגישו 

והמנהלים ימנעו מילדים לגשת לבחינות או לא. אמרתי שאני רוצה למנוע מצב שבו המורים 

 הספר.-הבגרות כדי לשפר את סיכויי ההצלחה של בית

 

אמרנו שלא יענישו בשל מחדל או מעשה של ההורים. על מה דיברנו? על עניין של  

תשלום, על כך שימנעו מילד דבר מה בשל העובדה שהוריו חלשים. כל המהות היתה לעזור -אי

 וד שורה ארוכה של דברים.לילדים החלשים, בזה ובע

 

חבר הכנסת זבולון אורלב שיושב כאן, והוא אדם דתי, העלה כל מיני סוגיות. הוא  

ספר דתי יהודי. הוצאנו את האפשרות -שאל מה יקרה אם יווצר מצב שבו ערבי ירצה ללמוד בבית

 הזאת.

 

 יצחק כהן:

 

 הוא לא יכול לעשות את זה במילא. 

 

 היו"ר זבולון אורלב:

 

 גיד כך, אז החוק הזה לא גורע מהמצב הקיים.נ 
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 סילבן שלום:

 

הצעת החוק הזאת עוזרת לכך שמצב כזה לא יקרה כי היא מאפשרת להפלות ערבי כך שלא  

 פי חוק.-ספר דתי יהודי. כאן זה מתאפשר על-ילמד בבית

 

 יצחק כהן:

 

 יסוד: כבוד האדם וחירותו.-זה נוגד את חוק 

 

 סילבן שלום:

 

ז על אחת כמה וכמה. עזוב את החוק הזה. אתה אומר שבג"ץ יכול להחליט אחרת. אם כך א 

אם כך, אז החוק הזה לא עוזר שום דבר. החוק הזה רק מקשה על הבג"ץ. החוק הזה מונע מצב 

ספר של בנים. הכנסנו את זה בצורה משמעותית והיא -שבו ילדה תגיד שהיא רוצה ללמוד בבית

החוק הראשון בישראל שמונע מצב שבו ילד שהוא בכלל לא חובש  לא יכולה לעשות את זה. זה

דתי או בחינוך העצמאי. הוצאנו את האפשרות הזאת. -ספר ממלכתי-כיפה ירצה מחר ללמוד בבית

עד היום לא היה שום חוק שמנע דבר כזה. כל הדברים האלה נבחנו. להיפך, היום אני לא יודע 

ה בג"ץ קציר. הרב לוריא, ומה יקרה אם מחר ילד אם זה עומד באיזה הליך חוקי. כמו שהי

שאינו חובש כיפה יגיד שהוא רוצה ללמוד אצלכם? אני לא יודע. הצעת החוק הזאת באה לתקן 

 דברים שהיתה בהם בעייתיות כלשהי. 

 

יש דברים שאני לא עומד עליהם כי הם לא מהות החוק בשבילי. אם הבירור לגבי הרחקה  

ינוך העצמאי יהיה בפני איש משרד החינוך שאחראי על החינוך העצמאי, לצמיתות של תלמיד מהח

זה לא עולה לי בדמים. לי אין שום מטרה לעשות בעניין הזה דווקא. לחבר הכנסת יוסי שריד 

 יש בעיה אבל הסברתי לו גם את עמדתי בעניין הזה.

 

ספר תהיה -יתלגבי העניין של מועצת תלמידים: אין כאן מצב של החלטה בפועל שבכל ב 

מועצת תלמידים. צריך להבין גם מה אומר הסעיף. הוא אומר שלא ניתן למנוע הקמת מועצת 

תלמידים. זה נותן אפשרות במידה והתלמידים רוצים. זאת אומרת, אם יבוא מישהו ויגיד שהוא 

רוצה להקים מועצת תלמידים אז הוא יכול להקים, אבל לא חייבים להקים מועצת תלמידים 

הספר. לפיכך לדעתי גם בעניין הזה המרחק אינו רב. הרי זה לא מה שחבר הכנסת הרב -בבית

גפני אולי חשב בטעות, שחייבים להקים מועצת תלמידים. לא חייבים להקים מועצת תלמידים. 

 ספר שבהם לא יהיו מועצות תלמידים.-יכולים להיות בתי

 

 רחמים מלול:

 

)א( בפיסקאות 7הם שני הנציגים המופיעים בסעיף ומה יעשו בוועדות שימוע כשלא יהיו ב 

 (?4)-( ו3)

 

 היו"ר זבולון אורלב:

 

 הם לא חייבים להיות. 

 

 מאיר לוריא:

 

 אם נגיע למצב שאחד מהתלמידים ירצה שתהיה מועצת תלמידים יהיו חייבים להקים אותה. 

 

 סילבן שלום:
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הספר ירצו. -ב הילדים בביתאין כוונתנו שילד אחד יחליט על דעת עצמו. צריך שרו    

הספר ירצו שתקום מועצת תלמידים, תאמין -עד שיקרה בחינוך העצמאי מצב שבו רוב הילדים בבית

לי, המשיח יגיע קודם. רבותי, התקנון לצורך הקמת מועצת התלמידים מחייב שרוב התלמידים 

להקים מועצת  ירצו בכך. בחינוך העצמאי קשה להאמין שיהיה מצב שבו רוב התלמידים ירצו

 תלמידים. אמרתי לכם, המשיח יבוא קודם.

 

 משה גפני:

 

אני לא יודע מה יקרה עם המשיח אבל יכול לקרות מצב כזה, וזה מנוגד לחלוטין להוראה  

 של גדולי התורה.

 

 סילבן שלום:

 

 נמצא לזה פתרון. 

 

 משה גפני:

 

ף, סעיף, וניראה מה או שנוציא את החינוך המוכר לגמרי מכלל החוק או שנעבור סעי 

 נוגע לחינוך המוכר ונוציא אותו.

 

 סילבן שלום:

 

חבר הכנסת גפני, הרי החוק הזה לא נועד בשום צורה לפגוע בחינוך העצמאי. להיפך,  

אמרתי לך, לדעתי הוא מחזק אותו ומתקן דברים שלא קיימים היום. חוץ מחוזרי מנכ"ל אני 

הספר ושאסור לקבל תלמיד שאינו -ור לקבל ערבי לביתלא יודע בכלל אם יש חוקים שאומרים שאס

ספר לבנות. הדברים האלה כתובים דווקא בהצעת החוק -חובש כיפה ואסור לקבל ילד לבית

 שלפנינו, שמותר לך להפלות על הבסיס הזה. מהיום זה יהיה כתוב בחוק.

 

 משה גפני:

 

 זה נשאר אותו דבר מכיוון שלא כתוב כלום בחוק. 

 

 יצחק כהן:

 

 מהתלמידים בלבד. 95%-אולי ניתן לכתוב שזה נוגע ל 

 

 משה גפני:

 

 . 10%. זה 5%זה לא  

 

 סילבן שלום:

 

דין בהשכלתי, להערכתי אם -אני חושב שזה לא יעמוד במבחן בג"ץ. מאחר ואני עורך 

האחרים יקום חילוני ויגיש עתירה לבג"ץ  5%-מהילדים ולא ל 95%-נחוקק חוק שנוגע רק ל

 יקבל את זה. בג"ץ לא יאפשר לעשות הבחנה בין תלמידים. ובג"ץ לא

 

 יצחק כהן:

 

133



  - 17 - 

 (172ועדת  החינוך והתרבות )

9.11.2017 

 

 

 

 

 יסוד: כבוד האדם וחירותו.-אבל זה לא עומד בחוק 

 

 סילבן שלום:

 

אני רוצה שתדעו, המורים היו נגד הצעת החוק אך בסוף הגענו איתם לפשרה. כך גם  

חוק זכויות הרבה יותר  המנהלים וההורים. גם התלמידים בתחילה היו נגד העניין, הם רצו

מרחיק לכת. בסוף הצלחנו להגיע למצב שאפשר לחיות איתו. המורים, המנהלים, התלמידים, 

דתי, כולם מוכנים לחיות עם זה. מה שנשאר זה לגמור את -משרד החינוך, החינוך הממלכתי

 העניין אתכם, זה הכל.

 

 משה גפני:

 

 אין לנו התנגדות. רק צריך לבדוק את הדברים. 

 

 היו"ר זבולון אורלב:

 

רבותי אני מנסה לתעל את הדיון. לפני שאני נותן את רשות הדיבור לחבר הכנסת הרב  

ליצמן ולרב לייזרזון, אני שוב אומר, בואו נעשה כרגע מאמץ לבירור משפטי, סעיף, סעיף. 

ולנסות משפטנים יישבו ויבחנו שורה אחרי שורה, מלה אחרי מלה. עלינו לבחון מה עלול לפגוע 

לבחון האם יש לכך פתרונות. ומה יקרה אם נראה שבכל מלה ומאחורי כל סעיף יש מוקש? למה 

 לנו כרגע להגיד? נשקול אז מה לעשות.

 

 יעקב ליצמן:

 

ראש. אני חושב שזה רציני ואני חושב שזה -אני תומך מאוד בהצעה שלך, אדוני היושב 

עוד סקטורים פה ושם שרוצים לשלוח יועצים הופך את הדיון עכשיו למיותר. יכול להיות שיש 

 משפטיים לטפל בזה, לאו דווקא מהחינוך העצמאי. אני מציע לקבל גם את חוות דעתם.

 

 אברהם לייזרזון:

 

אני יושב כאן כנציג החינוך העצמאי. רבותי, תסלחו לי, אבל אני חושב שהנושא מוצה  

ינוך העצמאי במשך עשרות שנים, לאור ממש עד תום. הגיעו כמעט לשלב הסופי. כמי שעובד בח

מה שאני ספגתי שם וינקתי במחיצתם של גדולי ישראל, אני רוצה להגיד לכם משהו. אין לי 

שהיה מנכ"ל משרד החינוך והוא קרוב לכל  -ספק, חבר הכנסת סילבן שלום וחבר הכנסת אורלב 

שכוונתכם  -יניסטרטיביות הבעיות החינוכיות, גם לבעיות האלה, לא רק לבעיות הכספיות והאדמ

 רצוייה. אבל אני מוכרח לכם, מעשכם לא רצוי. 

 

עמודים של היועץ המשפטי של החינוך העצמאי. אני מתפלא שהוא לא  4יש פה מכתב בן  

הועבר אליכם. אני עברתי על זה כעת. בשני העמודים הראשונים הוא מתייחס להשקפות הפוליטיות 

מר, מה המשמעת של השקפה פוליטית. בסוף המכתב הוא כותב כלו -שלו. בזה לא נגעו בכלל 

"חבל שההתייחסות לחוק הגיעה בשלב מאוחר, במציאות הקיימת, כאשר המהפיכה החילונית נישאת 

כדגל בידי השלטון וגם בקרב אלה שאינם בשלטון. קיימת סכנה שהחוק יאושר במתכונתו הנוכחית 

  -ואילו ההסתייגות..." 

 

מהדיונים  60%מר לכם, אנחנו בחינוך העצמאי עשרות שנים מקדישים אולי אני רוצה לו  

 סביב הבעיות הללו.

 

 סילבן שלום:
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 למה אתה מכניס לפה את עניין המהפיכה החילונית? 

 

 משה גפני:

 

חבר הכנסת שלום אומר שהוא לא קשור למהפיכה החילונית. אפילו אם תכריח אותו הוא  

 לא יהיה קשור.

 

 רזון:אברהם לייז

 

אמרתי בדיוק ההיפך. התביעה של חבר הכנסת גפני להפריד מהחוק את החינוך העצמאי  

ולהוציא אותו היא דרישה מחוייבת המציאות. זה לא יילך אחרת. אגיד לכם למה: בחינוך העצמאי 

שנה  50השם הוא המשמעות של הבן אדם. החינוך העצמאי הוקם לפני  -כשנותנים לוולד שם 

ידי גדולי ישראל דאז. הם גיבשו את התקנון, סללו את הדרך והחדירו -עסקנים אלא עלידי -לא על

את הנשמה לחינוך העצמאי. גם היום, אני מוכרח לומר לכם, אני על כל פנים חש את עצמי 

כמי שיש בידיו פקדון. זה לא שלנו ואנחנו לא רשאים, לא זכאים ואין לנו שום סמכות ושום 

ה בכל מה שנוגע לנשמת החינוך העצמאי, דהיינו: התכנים הללו שאתם רשות לגעת כמלוא נימ

 רוצים להכניס.

 

חבר הכנסת סילבן שלום, אני מבין שאתה רק מתכוון לטובה. אתה רק רוצה צעדי ענישה  

בקשר למשהו אחר, ומועצת תלמידים לנושא אחר. אבל חזקה על הבג"ץ וחזקה על הגורמים 

ינצלו את החוק הזה כדי לפגוע וכדי לכרסם בחינוך שלנו.  העויינים לחינוך התורני שהם

גם אם אנחנו מסכימים פה ושם על נושא זה או אחר, אני לא חושב שיגיעו לידי הבנה משום 

שצריך להבין את המהות של החינוך שלנו. אף פעם לא נגיע לידי הבנה משום שאנחנו באמת 

 משני עברי המתרס.

 

ת החינוך העצמאי ואת מעיין החינוך התורני מכלל הצעת אני מבקש עוד פעם להוציא א 

גוריון העניקה -תשאירו לנו ולרבותינו, שהם יחליטו. ממשלת בן -החוק. מה שקשור לחינוך 

לחינוך העצמאי לגיטימציה ואוטונומיה חינוכית מוחלטת כבר בעת הקמתו, במיוחד בכל מה 

שנה, לבוא ולהתחיל  50יום סמכות, לאחר שקשור לנושאים החינוכיים. לאף גורם במדינה אין ה

 לכרסם פה ולכרסם שם, משום שרבותינו לא ירשו לנו לפגוע בעניין הזה.

 

 היו"ר זבולון אורלב:

 

הרב לייזרזון, אנחנו שוב חוזרים ואומרים, לפחות לשנינו לא היתה שום כוונה, ולפי  

צורה כזאת או בצורה אחרת דעתנו אין בחוק הזה שום כוונה, לכרסם או לשחוק, או לגעת ב

במעמד העצמאי של החינוך העצמאי ובמעמד העצמאי של רשת מעיין החינוך התורני. לא רצינו 

אין בינינו חילוקי דיעות על  -מהפיכות ולא שום דבר. צריך להבחין בין סיסמאות גדולות 

 לבין המהות המעשית. אני מציע שנסכם את הנושא הזה. -הדברים האלה 

שור, תתאם פגישה עם היועצים המשפטיים -המשפטית לוועדה, עו"ד מרים פרנקלהיועצת  

של החינוך העצמאי, של רשת מעיין החינוך התורני, של משרד החינוך ושל המועצה לשלום הילד, 

יסודי של שרנסקי, רשת בית יעקב, כדי שלא יהיה איזה גורם שלא יתייעצו -וגם עם החינוך העל

כצעקתה. יכול להיות שהמסקנה תהיה שבאמת יש בעיות ואז זה יחזור  איתו. אנחנו נראה האם

אלינו. בכל מקרה, התוצאות של הדיון המשפטי יחזרו אלינו ואז נראה איפה הבעיות, נראה 

 מה היקפן, נראה אם הן ניתנות לפתרון במסגרת ניסוח, נראה איפה אנחנו עומדים. 

 

 משה גפני:

 

בהצעת החוק, אין לי בעיה עם זה. אני חושב שאם  עלי זה מקובל. אני רוצה לתמוך 

כולם מסכימים אז זה בסדר גמור. אנחנו יכולים ללכת בשתי דרכים ושתיהן מקובלות עלי. 

135



  - 19 - 

 (172ועדת  החינוך והתרבות )

9.11.2017 

 

 

 

 

אפשר ללכת בדרך שאתה מציע עכשיו, וזה מקובל עלי, לעבור פרטנית ולראות מה נוגע אלינו. 

אם אין אפשרות להוציא את החינוך אפשר להתגבר על זה. ו -למשל הנושא של מועצת תלמידים 

העצמאי ואת מעיין החינוך התורני מהסעיף של מועצת התלמידים, נמצא איזה דרך. במידה ולא 

נגיע להסכמה אז צריך להוציא לגמרי את החינוך העצמאי ואת מעיין החינוך התורני מכלל 

 החוק. אין בעיה משפטית בשתי הדרכים.

 

 היו"ר זבולון אורלב:

 

והדרך של הבחינה המשפטית לא תלך, הדרא קושיא לדוכתא, נחזור לכאן ואז נקיים במידה  

 את הדיון המהותי, האם להוציא או לא להוציא.

 

 מאיר לוריא:

 

קטעו אותי באמצע הדברים. חבר הכנסת סילבן שלום מר שלושה דברים שעליהם בעיקר  

בגרות. אני רוצה להצהיר כאן הוא ממקד את הצעת החוק: על החלשים, על הרחקה ועל בחינות 

תשלום, מעולם לא הודענו שתלמיד לא ייסע לטיול בגלל שהוא -שמעולם לא הענשנו ילד בגלל אי

לא הביא כסף. אי אפשר למצוא במערכת שלנו תקדים אחד ממין זה. תמצאו הרבה דוגמאות לכך 

ון ממקורות אחרים, שמלכתחילה לא דרשנו מילדים במצוקה להביא כסף לטיול אלא מצאו את המימ

 בוודאי לא משכר לימוד או מדברים אחרים. 

 

כשהיינו צריכים להרחיק ילד לא עמדה לנגד עינינו השאלה האם הוא מהשכבות החלשות   

או מהשכבות החזקות. הרחקנו גם ילדים שהם בעלי עמדה בציבור שלנו, בצורה תקיפה ביותר. 

הספר, -כיאות מבחינת התקנון הרוחני הוצא מביתהספר והתנהג שלא -מי שלא תאם את המצב בבית

 החזק והחלש כאחד. 

 

אבל  -בוודאי לא כולל החינוך היסודי כי שם לא עוסקים בבגרות  -גם נושא הבגרות  

יסודי לא כל המוסדות עוסקים בבגרות. יש חלק שלא וחלק שכן. גם אלה שכן, תבדקו -גם בעל

ת כולם, החלשים והחזקים. אף פעם לא היה חישוב אם הם לא הגישו את כל התלמידים, תמיד א

 כזה במערכת שלנו, האם נצא בהצלחה של אחוז כזה או אחוז אחר.

 

 סילבן שלום:

 

 אם כך אז אין שום בעיה. 

 

 מאיר לוריא:

 

הדברים האלה אין בעיות. אבל הסעיפים הנוספים מקשים עלינו. אני מקבל  3-כלומר ב 

 את ההצעה שלך בהחלט.

 

 דברג:איל זנ

 

יש לי רק שאלה, כיוון שזה עובר לאיזה דיון משפטי, רציתי לשאול לשם ההבהרה, מה  

המנדט שקיים לצוות המשפטנים לאור שלב ההתקדמות של הצעת החוק לפי תקנון הכנסת? מדובר 

 פה בעצם על חזית רחבה. אני מבקש להעלות לדיון את השאלה האם יש לזה משמעות.

 

 סילבן שלום:

 

 פורמלי. אין לזה שום משמעות בתקנון.-הו אזה מש 

 

136



  - 20 - 

 (172ועדת  החינוך והתרבות )

9.11.2017 

 

 

 

 

 שור:-מרים פרנקל

 

לתקנון הכנסת  130פי סעיף -יש לזה משמעות. הדיון הוחזר לוועדת החינוך והתרבות  על 

ולכן הדיון לא יכול להיפתח לשאלות נוספות אלא רק להתאמה של ההסתייגות לכל הסעיפים. 

 אית להכניס כל מיני נושאים אחרים.אנחנו דנים בהסתייגויות אבל הוועדה לא רש

 

 סילבן שלום:

 

 אין נושאים אחרים, זה ברור. זה לא עניין שהוועדה מחליטה. היא ממליצה. 

 

 איל זנדברג:

 

ואני  -זה ברור לי, אבל גם ההמלצות וגם ההחלטות יוכלו להתייחס, ככל שאני מבין  

 ל דבר ועניין אחר.להסתייגות המסויימת בלבד ולא לכ -העליתי את זה כשאלה 

 

 זאב בוים:

 

 תיראו אם אפשר להוסיף הסתייגויות. 

 

 סילבן שלום:

 

הרי יש להם אפשרות עכשיו לקראת קריאה שניה ושלישית להגיש הסתייגות על כל מה  

 שהם רוצים.

 

 שור:-מרים פרנקל

 

 קריאה שניה הסתיימה. 

 

 סילבן שלום:

 

תר הסתייגויות? תעשו את זה באופן אבל זה חזר לוועדה. האם אי אפשר להגיש יו 

 פורמלי. אנחנו נהיה מוכנים לעשות את זה. מה הבעיה?-א

 

 איל זנדברג:

 

 אני רק העליתי את השאלה. אני לא מכריע פה הכרעות. 

 

 משה גפני:

 

אני גם רוצה להעלות שאלה. אני לא הייתי מעלה את זה אבל מכיוון ששאלת אני גם  

על מר קדמן שצריך לדבר עם כל הגורמים. מדובר על נושא שהוא אעלה את השאלה. מקובל גם 

ראש -הצעת חוק שהולכת לקריאה שניה ושלישית, שמתקיימים עליה דיונים, כפי שאמר יושב

הוועדה, במשך שנה שלמה, והחוק הזה נוגע לחינוך העצמאי וגם למעיין החינוך התורני. מעולם 

או נציג של מעיין החינוך התורני. אם נציג משרד לוועדה לא הוזמן נציג של החינוך העצמאי 

 המשפטים יילך על פורמליסטיקה אז גם אנחנו נהיה פורמליסטים.

 

 שור:-מרים פרנקל

 

 נדון בהשלכות על המגזר החרדי. 
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 היו"ר זבולון אורלב:

 

אני מבקש לתת פירוש מרחיב. אנחנו הרי מעוניינים להביא את החוק. הפורמליסטיקה  

 שעכשיו נתחיל את הכל מחדש. תגרום לכך

 

 שור:-מרים פרנקל

 

אין פה פירוש מרחיב ופירוש מצמצם. אני מפרשת את זה ככל ההשלכות שמשפיעות על  

 המגזר החרדי. 

 

 משה גפני:

 

 זה מה שיש בהסתייגות. 

 

 שור:-מרים פרנקל

 

 חבר הכנסת משולם נהרי שאל למשל על העניין של תיקצוב שווה.  

 

 קריאה:

 

 צוב שווה לא שייך בשלב הזה לחוק.תיק 

 

 משולם נהרי:

 

למה לא? כשאנחנו מדברים על אפליה, מדוע שלא נכניס בשלב זה גם את עניין התיקצוב  

 לכל התלמידים?

 

 היו"ר זבולון אורלב:

 

כי זה לא שייך. יש תקנון בכנסת. אנחנו כרגע מוסמכים לדון רק בנושא אחד. לא בנושא  

 הזה.

 

 :אברהם סנפירי

 

אנחנו בארגון ההורים הארצי חושבים שהצעת החוק הזאת מאוד חשובה והיא נוגעת לעשרות  

אלפי תלמידים במערכת ויכולה לסייע לאלפי תלמידים במהלך כל שנה. מאחר ולמגזר של החינוך 

המוכר כמעט ואין נגיעה לנושא הזה, מאחר והוא לא מוציא ילדים, מהסיבות שציין גם הרב 

והעיקר שבהצעת החוק הוא לסייע לאלפי תלמידים אחרים, לפיכך אנחנו חושבים  מאיר לוריא,

 שכדאי לסיים את העניין הזה מהר ככל האפשר כדי שאלפי תלמידים יוכלו ליהנות מהחוק הזה.

 

 היו"ר זבולון אורלב:

 

הכוונה שלנו, ולכן אנחנו מקיימים דיון פגרה, לסיים עד לכינוס מושב החורף את  

ים. אנחנו מבקשים מהיועצת המשפטית לזמן דיון בהקדם ולסיים את הדיונים תוך כל הדיונ

 שלושה שבועות, אם אפשר.-שבועיים

 

 דורית מורג:
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הדיון הזה נעשה על שתי רשתות, כאשר אנחנו למעשה מנסים עכשיו לסווג בעלויות על  

לרשת זאת או אחרת.  ספר חרדים אחרים שאינם נכנסים-ספר. זאת אומרת, יש עדיין גם בתי-בתי

ספר בשתי רשתות מאוד נכבדות, -אנחנו היום מתמקדים בבעלויות. להתמקד בבעלויות על בתי

ספר שנכנסים אליהן -ספר שיוצאים מהן ויש בתי-מאוד גדולות, כשעדיין יש מאבקים, יש בתי

. לתת זה בפירוש יהיה מוטעה. אני גם אומר את זה בוועדה אבל תיקחו את זה לתשומת לבכם -

 זכויות לתלמידים לפי הבעלות של המוסד שם נמצאים התלמידים זה בוודאי לא נכון.

 

 היו"ר זבולון אורלב:

 

 את אומרת לעשות את זה לפי זרם חינוך? כלומר כל המוכר שאינו רשמי? 

 

 דורית מורג:

 

 מוכר שאינו רשמי הוא מוכר שאינו רשמי. 

 

 שור:-מרים פרנקל

 

 למשל? מה תעשה עם רשת חב"ד 

 

 היו"ר זבולון אורלב:

 

אתה בא אלי בטענות? מה אני אעשה? היא היועצת המשפטית של משרד החינוך. מה אתה  

 רוצה ממני? 

 

 משה גפני:

 

 היא צודקת. 

 

 דורית מורג:

 

 האם היה משהו לא בסדר בדברים שאמרתי? 

 

 יצחק קדמן:

 

ספר שלא -רה שלמה של בתיאם את מרחיבה את זה למוכר שאינו רשמי זה מכניס לפה שו 

 התכוונו לכלול אותם פה.

 

 היו"ר זבולון אורלב:

 

עו"ד מורג, אני לא רואה שום פסול להתייחס לשתי בעלויות שיש להן מעמד מיוחד בחוק  

 והן מוכרות בחוק.

 

 קריאה:

 

 אין להן מעמד מיוחד בחוק אלא רק לעניין תיקצוב. 

 

 היו"ר זבולון אורלב:

 

 וב, הדבר הכי "קטן" במערכת ... רק לעניין תיקצ 
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 דורית מורג:

 

 כדאי להפנות את תשומת הלב בכל אופן לעניין הזה. 

 

 

 היו"ר זבולון אורלב:

 

מר איל זנדברג, אני אומר לך מה שכבר אמרתי בדיונים קודמים, לפעמים אתם מדברים  

הם לא בעלויות  על מציאות שאינה מוכרת לכם. החינוך העצמאי ורשת מעיין החינוך התורני

אלא הם זרמי חינוך מוכרים בתוך מערכת החינוך, בפרקטיקה הידועה של המערכת. זה כולל 

לא רק תיקצוב אלא כל ההתייחסות הפדגוגית, תוכניות הלימודים, מרכזיות פדגוגיות, מרכזים 

 פדגוגיים, התייחסות פרופסיונלית, תקציב בטיחות, פיתוח, מה שאתה רוצה, הכל.

 

 ני:משה גפ

 

 בחינוך העצמאי יושב חשב שהוא עובד משרד האוצר. 

 

 היו"ר זבולון אורלב:

 

שור -רבותי, אני לא מתכוון לפתוח דיון. במסגרת הפגישה שתהיה אצל עו"ד מרים פרנקל 

 אפשר להעלות את הדבר הזה. רבותי, הישיבה נעולה.

 

 

 15:00הישיבה ננעלה בשעה 
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 8מש/

חוק זכויות התלמיד, 
, כפי שפורסם 2000-התשס"א

 14.12.2000ברשומות ביום 
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התשס"א2000* התלמיד, זכויות חוק

אמנתמטרה ועקרונות האדם כבוד ברוח התלמיד לזכויות עקרונות לקבוע מטרתו זה חוק .1

האומות המאוחדות ברבר זכויות הילד 1, תוך שמירה על ייחודם של מוסדות החינוך
התשי"ג ממלכתי, חינוך בחוק התש"ט949ו2, חובה, לימוד בחוק כמוגדר השונים לסוגיהם

3 1953, בחוק חינוך מיוחד, התשמ"ח4 1988, ובכל דין אחר.

הגדרות זה בחוק .2

הכנסת; של והתרבות החינוך ועדת  "הועדה"
כהגדרתם  "ילד" "נער'', "הורים", מוכר", חינוך "מוסד רשמי", חינוך מוסד חינוך", "מוסד

התש"ט1949; חובה, לימוד בחוק
החינוך; משרד של הכללי המנהל  הכללי ''המנהל

החינוך, משרד של מחוזית לשכה מנהל  המחוז" "מנהל

"תלמיד''  מי שלומד במוסד חינוך;
החינוך. שר  ''השר''

לחינוך דין.הזכות כל להוראות בהתאם לחינוך זכאי ישראל במדינת ונער ילד כל .3

הוראות לימודים,פרסום שנת כל בראשית והוריהם התלמידים לידיעת יובאו זה חוק הוראות (א) .4
הועדה. באישור השר שיקבע כפי

חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(2000 בדצמבר 4) התשסא בכסלו ד ביום בכנסת נתקבל
2888, מיום כ"ג בסיון התש"ס (26 ביוני 2000), עמ' 452.

1ג. כרך 8ג10, אמנה כתבי י
2 ס"ח התש"ט, עמ' 287.
3 ס"ח התשי"ג, עמ' 137.
4 ס"ח התשמ"ח, עמ' 137.
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על הניתנות ההוראות כל וכן החינוך מוסרות למנהלי הכללי המנהל הוראות (ב)
יפורסמו המשמעת, כללי לרבות תלמידים וחובות זכויות ברבר החינוך, מוסרות מנהלי ירי

הועדה. באישור השר, שיקבע בדרך והוריהם התלמידים לידיעת ויובאו

תלמיד יפלו לא מטעמם, הפועל אדם או חינוך מוסד מקומית, חינוך רשות (א) .5
בין פוליטית, השקפה של מטעמים או חברתיכלכלי, רקע של מטעמים עדתיים, מטעמים

מאלה: אחר בכל הוריו, של ובין הילד של

חינוך;, ממוסד הרחקתו או קבלתו תלמיד, רישום (1)

חינוך; מוסד באותו נפרדים קידום ומסלולי לימודים תבניות קביעת (2)

חינוך; מוסד באותו נפרדות כיתות קיום (3)

והפעלתם. המשמעת כללי לרבות תלמידים וחובות זכויות (4)

(ב) העובר על הוראות סעיף זה, דינו  מאסר שנה או קנס, כאמור בסעיף 61(א)(3)
התשל"ז51977. העונשין, לחוק

הפליה איסור

אחר למוסד והעברתו לצמיתות חינוך ממוסד תלמיד הרחקת בדבר החלטה (א) .6
זה, סעיף לענין טענותיהם; את להשמיע הזדמנות ולהוריו לתלמיד שניתנה לאחר רק תינתן
ולא כדין פעמיים הוזמנו אם טענותיהם, את להשמיע ולהוריו לתלמיד הזדמנות מתן יראו

זה. לענין תקנות יתקין הועדה באישור השר הופיעו;
ומנומקת. בכתב תהיה (א) קטן סעיף לפי החלטה (ב)

להורי החינוך מוסד מנהל יודיע (א) קטן סעיף לפי החלטה קבלת לאחר מיד (ג)

שהוקמה שימוע ועדת לפני בכתב, ההחלטה על לערור רשאים הם כי ולתלמיד התלמיד
כאמור בסעיף 7, בתוך 14 ימים מיום שהומצאה להם ההודעה; להודעה תצורף ההחלטה.
יורחק לא ערר, הוגש ערר, להגשת עד (א), קטן בסעיף כאמור תלמיד, יורחק לא (ד)

בערר. ההחלטה קבלת לאחר אלא תלמיד
הערר. הגשת סדרי את יקבע השר (ה)

לצמיתות הרחקה
ממוסד תלמיד של

חינוך

הרכבה: וזה שימוע ועדת תוקם מחוז בכל (א) .7

ראש; היושב יהיה והוא החינוך, מוסד מצוי במחוזו אשר המחוז מנהל (1)

שיקבע בפי החינוך, במוסד המורים רוב משתייכים שאליו הארגון נציג (2)

הארגון,

ביקש כן אם אלא הארגון; שיקבע רשימה מתוך ארצי הורים ארגון נציג (3)

בדיון; ישתתף לא כי הוריו או התלמיד
או התלמיד ביקש בן אם אלא סגנו, או מחוזית תלמידים מועצת ראש (4)

בריון. ישתתף לא כי הוריו
ואת התלמיד הורי את ששמע לאחר המחוז מנהל ידי על תינתן בערר ההחלטה (ב)
לדיון כדין שהוזמנו הנציגים דעות את שמע המחוז שמנהל ולאחר בכך, רצו אם התלמיד,

בועדה.

ומנומקת. בכתב תהיה בערר ההחלטה (ג)

5 ס"ח התשל"ז, עמ' 266.

שימוע ועדת
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(ד) נמנע ממנהל המחוז לקיים את תפקידו על פי סעיף זה ימלא את תפקידו מי
סמכויות כך, לשם לו ומוקנות במחוז, הדתי החינוך על כמפקח או המחוז כמפקח שמכהן

זה. סעיף לפי המחוז מנהל

מינהליים.עתירה לענינים המשפט בית לפני לעתור ניתן בערר ההחלטה על .8

להיבחן הזכות
בגרות בבחינות

שבו החינוך במוסר המתקיימת ממשלתית בגרות בבחינת להיבחן זכאי תלמיד כל .9
הועדה. עם בהתייעצות השר שקבע בתנאים התלמיד עמד לא כן אם אלא לומד הוא

משמעת האדםאמצעי כבוד את ההולם באופן תונהג החינוך במוסד שהמשמעת לכך זכאי תלמיד כל .10
משפילים. או גופניים משמעת אמצעי כלפיו יינקטו שלא זכאי הוא זה ובכלל

לענישה הוריו.סייג של מחדל או מעשה בשל תלמיד נגד ענישה אמצעי ינקוט לא חינוך מוסר .11

זכויות דיןמימוש בכל או זה בחוק כאמור זכויותיו את לממש מתלמיד ימנע לא חינוך מוסד .12
אחר.

תלמידים אתמועצת למנוע פעולה כל יעשה ולא תלמידים מועצת הקמת יעורר חינוך מוסר (א) .13
מועצת עם בהתייעצות הכללי המנהל בהוראות תיקבע פעילותה מסגרת הקמתה;

והנוער. התלמידים
התשט חובה, לימוד בחוק כמשמעותו ילדים גן על יחולו לא זה סעיף הוראות (ב)

.1949

סודיות חובהחובת זה, חוק לפי עליו שהוטל תפקיד מילוי עקב תלמיד על מידע אליו שהגיע מי .14
תפקידו. ביצוע לצורך אלא לגלותו רשאי ואינו בסוד לשמרו עליו

ותקנות זה,ביצוע חוק של פרסומו מיום חורשים 6 בתוך יתקין, והוא זה חוק ביצוע על ממונה השר .15
הועדה. באישור לביצועו, תקנות

לתחולה רשמי.סייג חינוך מוסד כל על יחולו זה חוק הוראות (א) .16
7 ,6 סעיפים למעט זה חוק הוראות יחולו רשמי שאינו מוכר חינוך מוסד על (ב)
את בצו עליו להחיל המוסר באופי ובהתחשב הועדה באישור השר, רשאי ואולם ו13,

חלקן. או בולן האמורים, הסעיפים הוראות

קצב משה
המדינה נשיא

ברק אהוד
הממשלה ראש

בורג אברהם
הכנסת ראש יושב

ברק אהוד
החינוך שר
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נוסח לא מתוקן עשרה-הכנסת התשע
 מושב שני
 
 

 177פרוטוקול מס' 
 מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

 12:30(, שעה 2014במרץ  04יום שלישי, ב' באדר ב התשע"ד )
 
 

 :סדר היום
-( )איסור הפליה מטעמי נטייה מינית וזהות מגדרית(, התשע"ג4הצעת חוק זכויות התלמיד )תיקון מס' 

2013 
 
 

 נכחו:
  :חברי הוועדה
 היו"ר –עמרם מצנע 

 דב חנין 
 

  :מוזמנים
 ממונה על חוק זכויות התלמיד, משרד החינוך – טובה בן ארי
 מנהלת אגף תוכניות סיוע ומניעה, משרד החינוך – שוש צימרמן

 עוזרת ליועצת המשפטית, משרד החינוך – מיכל חורין
 שפטיםעו"ד, משרד המ – יעקב פרידברג

 ראש תחום צעירים, מרכז השלטון המקומי – זיו בר
 ארגון ההורים – לורן פוריס
 יו"ר הנהגת הורים ארצית – אתי בנימין
 יו"ר מועצת ההורים בירושלים – יהודה סקר

 
 ייעוץ משפטי:
 מירב ישראלי

 )מתמחה( שגיא קינן
 

 :וועדהב רכזת בכירה
 רבקה וידר

 
 פרלמנטרי: רישום

 ריה אביגדמו
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  ( )איסור הפליה מטעמי נטייה מינית וזהות מגדרית(,4הצעת חוק זכויות התלמיד )תיקון מס' 
 2013-התשע"ג

 
 

 היו"ר עמרם מצנע:
 

הצעת חוק זכויות התלמיד אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך בנושא: שלום לכולם. 
יוזם החוק הוא דב חנין  .2013-זהות מגדרית(, התשע"ג( )איסור הפליה מטעמי נטייה מינית ו4)תיקון מס' 

אבקסיס, איציק שמולי, קארין אלהרר, סתיו שפיר, מרב מיכאלי, מיקי רוזנטל, -ואתו עפר שלח, אורלי לוי
 מר זנדברג ודב ליפמן. אנחנו בהכנה לקריאה שניה ושלישית. דב, בבקשה.מיכל רוזין, עדי קול, ת

 
 דב חנין:

 
, יש לה משמעות מעשית גדולה. ראש. הצעת החוק הזו היא הצעת חוק חשובה-יושב, אדוני התודה

מהנוער  52%ים כי: הנתונים מרא, ארגון הנוער הגאהאני רוצה רק להביא כמה נתונים של מחקר שערך 
הושמעו המילים "המו" או "לסבית" כקללות  84%-ל, נחשפו לאלימות מילולית הומופובית הלהט"בי

לאלימות מילולית אינם מגיבים המורים כי מציינים  "ביםהתלמידים הלהטמ 47%ה, בתדירות גבוה
רבע מהנוער  התבטאויות הומופוביות גם מצד המורים בעצמם,אומרים כי נחשפו ל 23%הומופובית, 

אנחנו, ראש, -פיזית. ולכן, אדוני היושבחווה אלימות  10מכל  1עבר הטרדה מינית בבית ספר, י "בהלהט
מטעמי הפליה האיסור את זכויות התלמיד של שורה ארוכה של חברי כנסת הצענו להוסיף לחוק ביוזמה 

 . נטייה מינית וזהות מגדרית
 

אני לא  ראש, הוא חוק פשוט, הוא מוסיף עילה של התנגדות להפליה.-החוק הזה, אדוני היושב
דברים בעד עצמם, , הדברים מדברים בעד עצמם, הנתונים מחושב שיש טעם להרחיב בהסברה כאן

 ואני מציע שנאשר אותו היום לקריאה שניה ושלישית. תמיכה הציבורית הרחבה שיש מאחורי החוק הזהה
 

 היו"ר עמרם מצנע:
 

 וצה להתייחס לפני שאנחנו מקריאים ומאשרים? בבקשה.מי רכן, 
 

 מיכל חורין:
 

ו זהות מגדרית, בגלל שאני לא לחדד: הנוסח היום מדבר טעמים של נטייה מינית ארוצה אני פשוט 
שזהות  בעצם, שלא מדובר מטעמים של מיןמכירה את המינוח "זהות מגדרית" אני רק רוצה לוודא 

להמשיך להפריד בנים ובנות במוסדות של החינוך  על מנת שיתאפשר לנו ,רית זה משהו אחרמגד
 דתי. -הממלכתי
 

 דב חנין:
 

 .שזו כוונת המחוקק ,ש צורך בענייןאם יזה יאמר גם בפרוטוקול של הדיון, 
 

 מיכל חורין:
 

 ליה.שהפרדה מהסוג ההוא לא תיחשב הפ
 

 היו"ר עמרם מצנע:
 

 בפרוטוקול. שםנר אוקיי,
 

 מיכל חורין:
 

 מצוין, תודה.
 

 היו"ר עמרם מצנע:
 

 לא כולנו. כן, בבקשה. –היינו מרוצים אם היו לומדים ביחד למרות שכולנו 
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 זיו בר:
 

גם בכיתה אומרים את זה  – ר הכנסת דב חנין אמראנחנו בעד, אנחנו חושבים שזה דבר חשוב. חב
, אם בעצמיגם חושב שאני אני אני לא מאשים את המורים, . מורים לפעמים לא מתייחסים –בבית הספר ו

אני רק  .התיקון לזה נכון אז זה חשוב שנעשה אתהייתי יודע איך להגיב תמיד לא  הייתי שומע ברחוב,
חחתי לפני יומיים עם ואיך נכון להגיב. ש ,אפילו את עצמנו ,תלמידיםאת הרק לא  ללמדפה, אולי גם אומר 
ואיך מה זה הומו  והוא אמר , הוא הוציא אותו החוצה"יד אחר אומר "איזה הומו אתהששמע תלממורה 

אז  איך לעשות על זה שיח שהוא בריאלא כל כך יודעים  .מה זה עושה. אתה יודע מנהלים את השיח הזה
מתחת לפני כולנו יודעים מורים, אנחנו, אנשים ברחוב,  –ששווה סוגיה איזושהי אני רק מעלה את זה כ

לא באמת יודע  בסוף אתה רואה את הקללות ואתה, אנחנו הולכים לשם, אבל ורמטיבינשזה דבר השטח 
 איך להתייחס לזה.

 
 היו"ר עמרם מצנע:

 
למערכות השונות שלנו, כולל  אט לאט לחדורלחינוכי שצריך באמת זה יותר עניין ה נכונה, זו נקוד

מקללים אחד את השני זו לא בדיוק הפליה, זה עניין יותר כש פליה,מערכת החינוך. החוק הזה עוסק בה
של  ופיעה העבירה הזאתממוסרית לכך שבחוק הישראלי -יותר ערכיתמשמעות חינוכי. אני חושב שיש לו 

זהות מגדרית. להגיד לך מטעמים של נטייה מינית או פליה הפליה מטעמים שונים ונוסף לזה גם הה
אבל אני חושב שזה מוסיף  ,אני מניח שלא –ערימות של משפטים בבתי משפט שכתוצאה מכך יהיו מחר 

זה גם  ת.נתן לכך את המשמעוחוק שגם הלעסוק בהסברה ולציין את זה ומחנכים  ליכולת גם של מורים
ומדסקסים מועצות התלמידים והתלמידים די מכירים, עוסקים שבדרך כלל רוב  בחוק זכויות התלמיד,

 צודק.  אני מניח שאני ,המשמעות , מתקנים אותו או משנים אותו מדי פעם. נדמה לי שזאתעליו
 

 דב חנין:
 

 נכון.
 

 היו"ר עמרם מצנע:
 

 מי עוד?
 

 דב חנין:
 

 ו רוצים להניח את זה על שולחן המליאה היום.לא חייבים, אנחנ
 

 לורן פוריס:
 

אנחנו מברכים על זה, אנחנו פשוט מברכים על זה שהחוק הזה יעבור. מטעם ארגון ההורים, אנחנו 
חברי הכנסת, את השורה הארוכה והמכובדת של חברי הכנסת שעמלו והתאמצו והביאו ממש מברכים את 

 לראות אותו עובר בקרוב שלוש קריאות.את החוק הזה, אנחנו מקווים 
 

 אתי בנימין:
 

 גם אנחנו, גם בהנהגת ההורים הארצית מברכים על החוק ובהחלט תומכים בו.
 

 היו"ר עמרם מצנע:
 

אנא הקריאי את החוק הארוך והמסובך  , מירב ישראלי,היועצת המשפטית של הוועדהאוקיי. 
 הזה.

 
 מירב ישראלי:

 
 ( )איסור הפליה מטעמי נטייה מינית וזהות מגדרית(4התלמיד )תיקון מס'  הצעת חוק זכויות"

כלכלי", יבוא -)א(, ברישה, אחרי "חברתי5, בסעיף 2000-. בחוק זכויות התלמיד התשס"א1 5תיקון סעיף 

 "ה מינית או זהות מגדרית".י"מטעמים של נטי
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 ועדת החינוך, התרבות והספורט
04/03/2014 

 

4 

 שאומרת: כפי שנאמר כאן זה משתלב ברישה 

 

ך מקומית, מוסד חינוך או אדם הפועל מטעמם, לא יפלו תלמיד מטעמים רשות חינו)א(  5"
נטייה מינית כאן ייכנס גם הנושא של  –" כלכלי,-עדתיים, מטעמים של ארץ מוצא מטעמים של רקע חברתי

 או מטעמים של השקפה פוליטית, בין של הילד ובין של הוריו, בכל אחד מאלה:" –או זהות מגדרית 
 
 , קבלתו או הרחקתו ממוסד חינוך;רישום תלמיד (1)
 
 קביעת תכניות לימודים ומסלולי קידום נפרדים באותו מוסד חינוך;  (2)
 
 קיום כיתות נפרדות באותו מוסד חינוך; ( 3)
 
 "ידים לרבות כללי המשמעת והפעלתם.זכויות וחובות תלמ (4)

 
 .אם עוברים על כך זאת כמובן עבירה פלילית

 
 היו"ר עמרם מצנע:

 
 ?מי בעדאוקיי. 

 
 דב חנין:

 
 אני מצביע במקום חבר הכנסת ברכה.

 
 הצבעה

 פה אחד – בעד

 הצעת החוק נתקבלה.

 
 היו"ר עמרם מצנע:

 
 רבה לכם. תודה רבה, דב. תודהאין מתנגדים, אין נמנעים. חברים, 

 
 דב חנין:

 
 ראש.-תודה רבה, אדוני היושב

 
 היו"ר עמרם מצנע:

 
 הישיבה נעולה.

 
 

 .13:00הישיבה ננעלה בשעה 
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 אלכס מילר  חברי הכנסת:חוק של  הצעת
 מתן וילנאי 
 אלחנן גלזר 
 גדעון סער 
 מרינה סולודקין 
 משה כחלון 
 יואל חסון 
 זבולון אורלב 
 מיכאל מלכיאור 
 סופה לנדבר 
 רוברט אילטוב 
 סטס מיסז'ניקוב 
 יוסף שגל 
 יצחק אהרונוביץ 
 ישראל חסון 
 ליה שמטוב 
 טלב אלסאנע 
 רן כהן 
 נסים זאב 
 זאב אלקין 
 גאלב מג'אדלה 
 נתן שרנסקי 
 אורית נוקד 
 עבאס זכור 

 1453/17פ/
      

 
 2006-הצעת חוק זכויות הסטודנטים, התשס"ו

 
   

 

   
 

   

 

   
 

 
 

  

   
 

 
 הסבר-דברי

 
 סימוכין:                                                                                                                      

 
עשרה-הכנסת השבע  
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 אלכס מילר הכנסת יחוק של חבר הצעת

 מתן וילנאי                                             

 
 
 

 2006-זכויות הסטודנט, התשס"והצעת חוק 
 
 

 –בחוק זה  .1 הגדרות

המועצה להשכלה גבוהה שהוקמה בחוק  –"המועצה להשכלה גבוהה" 
חוק המועצה להשכלה  –)להלן  19581-המועצה להשכלה גבוהה התשי"ח

 גבוהה(; 

 

 מוסד שהוא אחד מאלה: –"מוסד"   

לחוק המועצה להשכלה גבוהה  9מוסד שקיבל הכרה לפי סעיף  (1)  
 לרבות מכינה קדם אקדמית המתקיימת במסגרתו; 

א לחוק 21מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף  (2)  
המועצה להשכלה גבוהה לרבות מכינה קדם אקדמית 

 המתקיימת במסגרתו;

א לחוק המועצה 28מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף  (3)  
להשכלה גבוהה לרבות מכינה קדם אקדמית המתקיימת 

 במסגרתו;

ד לחוק המועצה 25-ג ו25לפי סעיפים  ןמוסד שקיבל רישיו (4)  
ט לחוק המועצה 25זמני לפי סעיף  ןלהשכלה גבוהה או רישיו

להשכלה גבוהה לרבות מכינה קדם אקדמית המתקיימת 
 במסגרתו;

אקדמית שאיננה במסגרת המוסדות האמורים מכינה קדם  (5)  
 ( ושהמדינה משתתפת בתקציבה.4( עד )1בפסקאות )

מוסד להכנה ללימודים אקדמיים או  –"מכינה קדם אקדמית"   
 להשלמת השכלה תיכונית עד לקבלת תעודת בגרות;

 תלמיד הלומד במוסד; –"סטודנט"   

 אשר אינו אזרח או תושב ישראל; תלמיד הלומד במוסד –" זר "סטודנט  

הלומד במוסד, שנתקיימו בו כל תלמיד  –לתואר ראשון"  סטודנט"  
 אלה:

 הוא לומד במוסד כאמור לקראת תואר אקדמי ראשון; (1)  

משך לימודיו לתואר אקדמי ראשון לא עלה על ארבע שנות  (2)  

 לימודים;

 שנתקיימו בו כל אלה:הלומד במוסד, תלמיד  –לתואר שני"  סטודנט"  
 הוא לומד במוסד כאמור לקראת תואר אקדמי שני; (1)  

 משך לימודיו לתואר אקדמי שני לא עלה על שתי שנות לימודים; (2)  

                                                 
 .191התשי"ח, עמ' ס"ח 1 

 פ/
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הלומד במוסד, שנתקיימו בו כל תלמיד  –לתואר שלישי"  סטודנט"  
 אלה:

 הוא לומד במוסד כאמור לקראת תואר אקדמי שלישי; (1)  

משך לימודיו לתואר אקדמי שלישי לא עלה על שתי שנות  (2)  

 ;לימודים

תלמיד שסיים את לימודיו במוסד וקיבל לידיו תעודה המעידה  -"בוגר"  
 על זכאותו לתואר; 

תעודה המעידה על היותו של תלמיד סטודנט  -"תעודת סטודנט"  
 במוסד; 

, וכן מי 19502-התש"ימי שעלה לישראל לפי חוק השבות,   -"עולה"   
-שרכש אזרחות ישראלית מכוח שבות לפי חוק האזרחות,  התשי"ב

, ובלבד שטרם חלפו שש שנים ממועד עלייתו לישראל; במנין שש 19523
 השנים לא יובאו בחשבון כל אלה: 

 
תקופת שירות סדיר בצבא הגנה לישראל, במשמר הגבול, ביחידות  (1)  

רות מוכר לפי פרק ג' לחוק שירות אחרות במשטרת ישראל או בשי
, אך למעט שירות צבאי לפי 19864–בטחון ]נוסח משולב[, התשמ"ו

התחייבות לשירות קבע, ולמעט תקופות שאינן באות במנין זמן 
 לחוק האמור; 18שירות לפי הוראות סעיף 

 

 .19535–שירות לאומי כמשמעותו בחוק שירות לאומי, התשי"ג (2)  

 

 15באוקטובר של כל שנה עד יום  1התקופה שמיום  -לימודים" "שנת   
 באוגוסט של השנה שלאחריה;

 סכום חדשי קבוע;  -"דמי קיום"   

 

 שר החינוך, התרבות והספורט. –"השר"   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .159ס"ח התש"י, עמ' 2 

 .146ס"ח התשי"ב, עמ' 3 

 .107ס"ח התשמ"ו, עמ' 4 

 .163ס"ח התשי"ג, עמ' 5 
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 עקרונות כלליים פרק א':

 
הזכות 
רכישת 
 השכלה

 הגבוה

 גבוהה במדינת ישראל.זכותו של כל אזרח ישראלי לרכוש השכלה  .2

 

שוויון 
 הזדמנויות

זכויות הסטודנטים ומחויבות החברה בישראל לזכויות אלה מושתתות  .3
 על שוויון הזדמנויות בחינוך.

איסור 
 הפליה

לא יסרב מוסד אקדמי לקבל מועמדים בשל מוצאם, דתם, אזור  )א( .4
  -אקונומי, לרבות בכל אחד מאלה -מגוריהם או רקע הסוציו

 רישום וקבלה; (1)   

 תחומי לימוד; (2)   

 מסלולי לימוד מיוחדים. (3)   

טופסי הרישום ללימודים לא יכללו דרישה לספק מידע אודות  )ב(  
 מוצא, ארץ לידה, דת או לאום.

מוסד יפרסם חוק זה באתר האינטרנט של המוסד אם קיים, וכל  א. .5 פרסום
 או ידיעון המוסד;\שנה בשנתון ו

ראש מוסד יביא לידיעת כל חברי הסגל האקדמי והמנהלי את  ב.  
 עיקרי חוק זה.

מימוש 
 זכויות

מוסד אקדמי לא ימנע מסטודנט לממש את זכויותיו המוגדרות בחוק  .6
זה; בכל מקרה של הפרת זכויות, יוכל הסטודנט לפנות לנציבות קבילות 

 הסטודנטים.

 

 

 

 

 פרק ב': הרשמה למוסד

 

הרישום 
למוסד 

ודמי 
 רישום

הרישום ללימודים במוסד להשכלה גבוהה יתבצע כנגד דמי טיפול  .7
ועד ראשי ויוצג בפני השר, , מוסדידי ה-בשיעור שיקבע על

, ועד ראשי המכללות, התאחדות הסטודנטים בישראל האוניברסיטאות
 ארגון הסטודנטים בישראל, ויפורסמו ברבים.

 

מסירת 
 מידע

 

 –לקבלה ללימודים במוסד להשכלה גבוהה )להלן מועמד  )א( .8
, לפי דרישתו, כל מסמך וכל נתון אחר וסדהמועמד(, ימציא למ

 , כל עוד לא נפגעה פרטיותו;הדרוש לשם הליך הרישום והקבלה

 

מסמכים והנתונים האמורים בסעיף ב המוסד לא יעשה כל שימוש )ב(  
המועמד  מלבד השימוש הנדרש בתהליך קבלתו שלקטן )א(, 

 למוסד.
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קבלה 
 ללימודים

המוסד להשכלה גבוהה, אליו הוגשה בקשת המועמדות, יודיע  )א( .9
באם קיבל את המועמד ללימודים מועמד לבהקדם האפשרי 

יום לפני  90 -, ולא פחות מבמסגרתו, ובאיזה מסלול לימודים
 מועד תחילת הלימודים.

 

להשכלה גבוהה, יודיע עמד אשר התקבל ללימודים במוסד ומ (ב)  
ימים מעת מתן ההודעה בדבר קבלתו, האם  45בכתב, תוך מוסד ל

או בכוונתו ללמוד באותו מוסד, במסלול הלימודים אליו התקבל, 
יראוהו כאילו ויתר  –אם לאו; לא הודיע על כוונתו ללמוד כאמור 

, על כך יודיע המוסד על הגשת מועמדותו ללמוד באותו מוסד
 ם המקובלות, לרבות במכתב אישי.למועמד בדרכי

 

תנאי 
 קבלה

תנאי הקבלה למוסד אקדמי יהיו אחידים לגבי כל המועמדים  )א( .10
, ויעלו בקנה אחד עם ובאותו תחום לימודים באותו מוסד

 עקרונות חוק זה.

 

על אף האמור בסעיף קטן )א(, רשאי מוסד אקדמי להקל בתנאי  )ב(  
 .שיקוליו ובתנאי שיפרסם הדבר ברביםעל פי הקבלה לסטודנטים 

 

זכות 
 הבחירה

סטודנט רשאי לבחור את תחום הלימודים הרצוי לו על פי נטיותיו  )א( .11
, מבלי שיושמו בפניו סייגים ותנאי והתעניינותהאישיות ותחומי 

קבלה אשר אינם עולים בקנה אחד עם עקרונות שוויון 
 .ההזדמנויות, המוגדרים בחוק זה

 

על אף האמור בסעיף קטן )א(, רשאי מוסד אקדמי לקבוע תנאי  )ב(  
המתייחסים לציוני תעודת הבגרות ולימודים  ,קבלה מוקדמים

 .קודמים

 

 

 

 לימודיםהפרק ג': תקופת 

 

חופש 
 הביטוי

סטודנט רשאי להביע את דעותיו, עמדותיו וערכיו לגבי חומר הלימוד,  .12
 ערכי הלימוד ותכניהם.

 

חופש 
 התארגנות

סטודנטים רשאים להתארגן ולהפגין בכל תחום ונושא, לרבות בנושאים  .13
 הנוגעים לסטודנטים ולזכויותיהם.
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מועדי 
 בחינות

מועד הרישום בסמוך למוסד אקדמי יפרסם את מועדי הבחינות  .14
, בטווח זמן אשר יאפשר לסטודנט לשנות/להחליף את בחירתו לקורסים

תוך כל שינוי במועד בחינה יהיה  מעוניין ללמוד.בקורסים אותם הוא 
 במוסד. אגודת הסטודנטיםיידוע 

 

זכות 
הבחינה 
 החוזרת

סטודנט רשאי להבחן בכל בחינה, לרבות בחינות בקורסי יסוד, בשני  .15
מועדים, שקבע המוסד האקדמי, ובהתאם לתוכנית הבחינות הרב 

וללא צורך ברישום שנתית, ללא קשר לרמת הישגיו בבחינות הקודמות 
 חוזר לקורס.

 

מועדי 
בחינה 

 מיוחדים 

  –מוסד אקדמי יקבע מועדי בחינה מיוחדים במקרים הבאים  )א( .16

 

 מחלת הסטודנט המגובה באישור רפואי; (1)   

 מחלת ילד המגובה באישור רפואי; (2)   

 שירות מילואים; (3)   

 סיבוכי הריון, לידה וחופשת לידה. (4)   

 

על אף האמור בסעיף קטן )א(, ימנה מוסד אקדמי ועדה אשר תדון  )ב(  
 בנסיבות נוספות למועדי בחינה מיוחדים.

 

זכות 
ערעור על 

 ציון

סטודנט רשאי להגיש ערעור על ציון בחינה או עבודה, שלדעתו  )א( .17
אינו משקף את רמת ידיעותיו, ובלבד שקרא את הבחינה או 

 הערעור. העבודה בטרם הגיש את

 

בודק הערר לא ייחשף לשם המערער, ציונו והערות הבודק  )ב(  
 הראשון.

 

החזרת 
בחינות 
 ועבודות

מוסד אקדמי יאפשר לסטודנטים לקבל את מחברות הבחינה והעבודות  .18
 לאחר בדיקתן ופרסום הציונים. 
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הפסקה 
זמנית 

 בלימודים

, זאת מבלי שנהסטודנט רשאי להפסיק את לימודיו לפרק זמן של עד  .19
 שתקופה זו תימנה לו במניין שנות תקן לתואר.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יפרק ד': שכר לימוד וסיוע כלכל

שכר הלימוד יקבע על ידי הועדה לקביעת שכר הלימוד שימנה  )א( .20 שכר לימוד
נציג התאחדות נציג מועצה להשכלה גבוהה, השר, בהשתתפות 

 .בישראל ונציג ארגון הסטודנטים בישראלהסטודנטים 

 

תשלומים 
 נלווים

מוסד יפרסם בפומבי ובצורה מרוכזת, שקופה וברורה, את כל  )ב( 
התשלומים הנלווים לשכר הלימוד שעל הסטודנט לשלם במהלך 
לימודיו ואת כל התשלומים האפשריים לתשלום, לרבות קנסות, 

נושא אפשרי אחר, וזאת לפני תחילת שנת דמי פיגור וכל 
 הלימודים.

 

מלגות לסטודנטים עד לגובה שכר לימוד  יפעל להענקת מוסד אקדמי .21 מלגות
 אקונומי של המועמד.-הצטיינות, ו/או מצב סוציומלא, לפי מפתח 

 

הקמת קרן 
ממשלתית 
 להלוואות

ועד ראשי הממשלה, בשיתוף כלל הגורמים הסטודנטיאליים, לרבות  .22
האוניברסיטאות, ועד ראשי המכללות, התאחדות הסטודנטים בישראל 
וארגון הסטודנטים בישראל, תשאף להקמת קרן הלוואות ממשלתית 

 שתענה על צרכיי הסטודנטים למימון ההוצאות בתקופת לימודיהם.
 
 
 
 

 כללי התנהגותפרק ה': 
 

זכות ליחס 
הולם, הוגן 

 וצודק

ליחס הולם,הוגן וצודק מצד הסגל האקדמי והמנהלי כל סטודנט זכאי  .23
 ללא הבדלי מין, דת, לאום, גזע, מוצא, מגדר ומעמד.
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כללי 
 התנהגות

מוסד אקדמי יקבע כללי התנהגות, המתייחסים להתנהגות הסטודנטים  .24
 בזמן הלימוד ובמסגרת הקמפוס, לפי שיקול דעתו ובכפוף לחוק זה.

 

פרסום 
כללי 

 התנהגות

 מוסד אקדמי יפרסם את כל כללי ההתנהגות, שיקבעו כאמור בסעיף  .25

 , ברבים, תוך שימת דגש על יידוע כלל הסטודנטים במוסד.24

 

עונשים 
 ופרסומם

מוסד אקדמאי רשאי, בשל מעשה או מחדל, שיש בהם הפרת כללי  )א( .26
  -התנהגות, לנקוט כלפי הסטודנט באחד מאלה 

 ובכתב;אזהרה בעל פה  (1)   

 שלילת מלגות והטבות בשכר לימוד; (2)   

 השעיה זמנית מהלימודים; (3)   

 הרחקה לצמיתות. (4)   

 

( 1על אף האמור בסעיף קטן )א(, העונשים האמורים בפסקאות ) )ב(  
(, מחייבים דיון בועדת המשמעת של המוסד האקדמאי, 2)-ו

 אגודת הסטודנטים, לפני הטלתם. נציגבהשתתפות 

( 3על אף האמור בסעיף קטן )א(, העונשים האמורים בפסקאות ) (ג)  
(, מחייבים דיון בועדת המשמעת של המוסד האקדמאי, 4)-ו

 אגודת הסטודנטים, לפני הטלתם. יו"רבהשתתפות 

 

את העונשים שקבע כאמור בסעיף  בפומבי מוסד אקדמאי יפרסם (ד)  
 זה.

 

הרחקה 
 מלימודים

מוסד אקדמי לא יוכל להרחיק סטודנט מהלימודים, אלא במקרים  .27
  -הבאים 

 לסטודנט ניתנה אפשרות לשפר את הישגיו, אך לא עמד בתנאים; )א(  

 הסטודנט עבר על כללי ההתנהגות, זכה לשימוע וערעורו נדחה. )ב(  

 

עמו סטודנט הסבור כי זכויותיו הופרו או כי המוסד האקדמי החמיר  .28 ערעור
 בענישה, רשאי לפנות בערעור לנציבות קבילות הסטודנט.

 

 

 

 זכויות סוציאליות: ו'פרק 

תעודת 
 סטודנט

מוסד אקדמי בשיתוף עם הגוף המייצג את המספר הגדול ביותר של  . 29
סטודנטים באותו מוסד, ינפיק לכלל הסטודנטים הלומדים בין כתליו 

סטודנטים ארצי המיוצג תעודת סטודנט ובלבד שהגוף חבר בארגון 
במועצה להשכלה גבוהה, ותשמש לזיהוי הסטודנט לצורך מימוש 

 זכויותיו הסוציאליות.
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זיכוי 
 לסטודנטים

לתואר שלישי תובא  בוגרבחישוב המס של יחיד תושב ישראל, שהינו  .30

 .במשך שנתיים ימים נקודת זיכוי 1/2בחשבון 

הקלות 
במחירי 

נסיעה 
בתחבורה 
 הציבורית

סטודנט שברשותו תעודת סטודנט תקפה, יהיה זכאי להנחה משמעותית  .31
במחירי התחבורה הציבורית עם הצגתה, וזאת, וזאת בהתאם לתקנות 

 שיתקין שר התחבורה.

 

 

 
 פרק ז': נציבות קבילות הסטודנטים

 
הקמת 

 הנציבות
 הנציבות(. –השר יקיים נציבות קבילות הסטודנטים, )להלן  .32

 

 תפקידי
 הנציבות

  -הנציבות תפעל בין היתר  .33

 לקידום עקרונות היסוד של חוק זה; (1)  

 לקידום שוויון ומניעת הפליה של סטודנטים; (2)  

 לשמירת זכויות הסטודנט. (3)  

 

חברי 
 הנציבות

בישראל, נציג נציג התאחדות הסטודנטים ללא שכר בנציבות יכהנו  .34
, נציג ועד נציג המועצה להשכלה גבוהה, ארגון הסטודנטים בישראל

 ונציג ציבור. ראשי האוניברסיטאות, נציג ועד ראשי המכללות

 

תקציב הנציבות יקבע בחוק התקציב, בסעיף תקציבי נפרד, כמשמעותו  .35 תקציב
 .19856-בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה

 

 
 
 

 דברי הסבר
 

בנוגע לקשיי המימון  ותהסטודנטים בארץ מרימת ולאחרונה אנו עדים לקול הזעקה שאגוד
 והלמידה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל.

 
קיימים מקרים רבים של סטודנטים הנושרים מהמסגרות האקדמיות, מפאת בעיות 

 מימון, והקושי בשילוב עבודה ולימודים.
 

לדאוג לפיכך חובה עלינו לדאוג להגדיר את זכויותיהם של הסטודנטים, ויתרה מזאת יש 
כי כל סטודנט יוכל לרכוש את מיטב הכלים והשירותים, שמעמידה מערכת ההשכלה 

 של הפוטנציאל האישי. ימקסימאלהגבוהה, באופן שוויוני, על מנת להגיע למיצוי 
 

עתיד המדינה תלוי ברמת אזרחיה וביכולתם האישית לתרום לחיים הכלכליים 
 והחברתיים בארץ.

                                                 
 .60ס"ח התשמ"ה, עמ' 6 
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גבוהה בקרב הדור הצעיר, כך נסייע לצמצום הפערים ככל שנתרום לרכישת השכלה 
 החברתיים בעתיד, ונחיה בחברה שוויונית, פורייה ויוצרת.

 
 חוק זה בא להגדיר את זכויות הסטודנט ואת דרך אכיפתם.

 
עשרה על ידי חבר הכנסת סילבן -הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת החמש

 .1518/שלום ומספרה פ
 

 סעיפיםפרקים והסברים ל
 

 ( מגדיר את מסגרת עקרונות כלליים.6עד  2)סעיפים  פרק א'
 

( מגדיר את השלבים הראשונים שהסטודנט עובר בדרך לרכישת 11עד  7)סעיפים  פרק ב'
תואר אקדמי )כגון בחירת תחום לימודים, תנאי קבלה, הרשמה, לרבות מסירת מידע 

 והחזרת תשובה על ידי המוסד(.
  
 ובע את המסגרת בה נקבעים דמי טיפול עבור ההרשמה למוסד.ק 7סעיף  
 מגדיר את תהליך מסירת מידע והגנת פרטיות של המועמד. 8סעיף  

קובע את טווח הזמן למסירת הודעת קבלה על מנת לאפשר לסטודנט  9סעיף 
 להתכונן ללימודיו לפני תחילתם.

נאי קבלה מיוחדים מגדיר אחידות של תנאי הקבלה למוסד ואפשרות לת 10סעיף 
 במקרים מסוימים.

 מעגן את זכותו של הסטודנט לבחור את תחום לימודיו. 11סעיף 
( מתייחס לזכויות הסטודנטים בזמן לימודים )כגון חופש הביטוי, 19עד  12)סעיפים  פרק ג'

 ההתארגנות, זכויות לבחינות, זכות לערעור, זכות להפסקת לימודים(.
 

ביטוי וקובע כי הסטודנטים זכאים להביע את דעתם מעגן את חופש ה 12סעיף 
 בנושאים אקדמאים.

 מעגן את זכותם של הסטודנטים להתארגן ולקיים פעילות ציבורית. 13סעיף 
 מתייחסים לנושא בחינות, מועדי בחינות וערעור על הציון. 18עד  14סעיפים 

עולה על שנה קובע כי סטודנט ראשי להפסיק את לימודיו לתקופה שאינה  19סעיף 
 מבלי לפגוע במעמדו האקדמי.

 
 מסגרת עלות שכר הלימוד, המימון והסיוע.( מגדיר את 22עד  20)סעיפים  פרק ד'

 )א( מגדיר את הגוף אשר יקבע את גובה שכר הלימוד.20סעיף  

)ב( קובע מועד לפרסומם של תשלומים נלווים לשכר הלימוד )כגון שירותי 20סעיף 
 וכדומה(.אבטחה, דמי רווחה 

קובע כי המוסד יעודד הצטיינות בקרב הסטודנטים בכלל, ונגישות  21סעיף 
כלכלי נמוך על ידי הענקת מלגות -להשכלה גבוהה לסטודנטים ממעמד סוציו

 הצטיינות ומלגות תמיכה.

 )א( קובע כי הממשלה תקים קרן הלוואות לסטודנטים.22סעיף 

 ההלוואה. )ג( קובע את מסגרת החזרת22)ב( ו22סעיפים 

 

( מגדיר את כללי התנהגותם של הסטודנטים והמרצים. כמו כן 28עד  23)סעיפים  פרק ה'
 מגדיר הפרק את דרכי הענישה ופרסום העונשים.

 מגדיר את היחס לו זכאים הסטודנטים מצדם של סגל האקדמי והמנהלי. 23סעיף 

בהתאם מגדיר את סמכות המוסד לקבוע מסגרת של כללי התנהגות  24סעיף 
 לעקרונות חוק זה.
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 קובע כי המוסד יפרסם את כללי התנהגות. 25סעיף 

 מתייחס לעונשים ופרסומי העונשים. 26סעיף 

 מגדיר תנאים להרחקת הסטודנט מלימודים. 27סעיף 

 מעניק לסטודנט את הזכות לערער בפני הנציבות קבילות סטודנטים. 28סעיף 

 

 זכויות סוציאליות שמגיעות לסטודנטים ( מגדיר מספר31עד  29)סעיפים  פרק ו'

 קובע כי המוסד בשיתוף עם גוף סטודנטיאלי ינפיק תעודת סטודנט. 29סעיף  

על ידי ח"כ יגאל  16-הוגשה בכנסת ה 30: הצעת חוק דומה לסעיף  30סעיף 
 .3008/יאסינוב וקבוצת חברי הכנסת ומספרה פ

 במחירי התחבורה הציבורית.קובע כי סטודנט יזכה להנחה משמעותית  31סעיף  
 

( קובע הקמת נציבות קבילות הסטודנטים, מגדיר את תפקידי 35עד  32)סעיפים  פרק ז'
 הנציבות, הרכב הנציבות ומסגרת תקציבית של הנציבות.

 

161



 
 17הכנסת ה

 
 

 סילבן שלום  חבר הכנסת:חוק של  הצעת

 1505/17פ/
      

 
 2006-הצעת חוק זכויות הסטודנט, התשס"ו

 
   

 

   
 

   

 

   
 

 
 

  

   
 

 
 הסבר-דברי

 
עשרה-הכנסת שבעה  

 
 

 סילבן שלום חוק של חבר הכנסת: הצעת

 
 

 2006"ו התשס סטודנטזכויות ה :חוקהצעת 
 
 

 
 עקרונות יסוד פרק א';

 

 עקרון יסוד:

 

אלה ,  לזכויות ומחויבות החברה בישראל הסטודנטיםזכויותיהם של  .1
 הזדמנויות בחינוך.שוויון  מושתתות על ההכרה בעקרון 

 מטרה:

 

  הסטודנטזכויות  וק זה מטרתו לקבוע מסגרת כללית ומקיפה, שלח .2

 פרסום וידוע:

 

בידיעון המוסד החוק עקרונות יפרסם את  שהוכר כמוסד אקדמי,מוסד  .3
 וברחבי הקמפוס .

הזכות להשכלה 
 גבוהה:

 

לרכוש ידע ,  ,גבוהההשכלה זכות בישראל ל במדינת אזרחזכותו של כל  .4
ולהשתלב בשוק העבודה   עסוק, שיאפשרו לו לותעודות מיומנויות  כלים ,

 . בישראל
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 הוריהם ,  לקבל מועמדים בשל המוצא שלאסור למוסד אקדמי לסרב  .5 איסור אפליה:
 דתם  , רקע סוציו אקונומי ואזור מגורים .

 האיסור קיים לגבי: 

 רישום וקבלה למוסד האקדמי. )א(.

 קבלה לתחומי לימוד. )ב(.

 קבלה למסלולי לימוד מיוחדים. )ג(.

 
 ב': פרשנותפרק 

 

 -בחוק זה .6 :הגדרות

המוכרת  אקדמיתכל אזרח ישראלי הלומד במסגרת  א.  סטודנט    
 והנתונה  לפיקוחו.המועצה להשכלה גבוהה על ידי 

 

, זו יכללו גם  הגדרהב א 6למרות הכתוב בסעיף קטן  ב.   
 .אקדמיות  קדםת ומסגרב תלמידים הלומדים

 

כרשאי  כל גוף המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה מוסד אקדמי  
ארים תקיים לימודים לקראת תואר ראשון ו או 
 הלימוד. מתקדמים, ואף להעניק תארים בתחומי

  

אגודת   
 הסטודנטים

 גוף נבחר שמשמעותו בפרק ו' לחוק זה.

 

נציבות קבילות   
 הסטודנטים

לחוק  זה  ובין חבריה  ז'  שמשמעותה בפרק ציבורית ועדה 
ה להשכלה מועצה נציגאגודת הסטודנטים ,ציג נ :נמנים
 נציג ציבור.ו , נציג משרד החינוךגבוהה

 

 , שמשמעותו בפרק ח' לחוק זה. בשנת הלימודיםיום קבוע  יום סטודנט  

 

 
 ג': עקרונות כללייםפרק 

 

לממש את זכויותיו המוגדרות בחוק זה. סטודנט לא ימנע מ אקדמימוסד  .7 :מימוש זכויות
ל"נציבות קבילות  לפנות סטודנטיוכל הבכל מקרה של הפרת זכויות, 

 הסטודנטים".

 

לגבי חומר הלימוד ,  להביע את דעותיו , עמדותיו  וערכיורשאי  סטודנט .8 :זכות הביטוי
 . ותכניהםערכי הלימוד 

 

חופש 
 ההתארגנות:

מותר לסטודנטים להתארגן ולהפגין בכל תחום ונושא לרבות, בנושאים  .9
 .ולזכויותיהםהנוגעים להם עצמם 
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תנאי הקבלה למוסד אקדמי יהיו אחידים ויעלו  בקנה  אחד עם  )א( 10 תנאי קבלה:
 עקרונות חוק זה.

להקל  מוסד אקדמי)א(. רשאי  10 למרות  האמור בסעיף קטן )ב(  
 סוציו אקונומי נמוך.בתנאי הקבלה לסטודנטים מרקע  

 

שוויון בשקילות 
 :תעודות

להשכלה גבוהה  האקדמיים ,המוכרים ע"י המועצה כל מוסדות החינוך .11
 ואשר פועלים על פי התר, יהיו שווים במעמדם ובשקילות תואריהם,

 לצורך לימודי המשך,קבלה למשרה ציבורית ולמינויים בשירות המדינה 

 

על פי נטיותיו  לו הלימודים הרצוי תחוםלבחור את סטודנט רשאי  .12 :זכות בחירה
אשר  סייגים ותנאי קבלה עניינו ,מבלי שיושמו בפניוהאישיות ותחומי 

אינם עולים בקנה אחד עם עקרונות שוויון ההזדמנויות , המוגדרים 
 במסגרת חוק זה .

 

 עקרונות שכר הלימוד: .13 ד:שכר לימו

 .יעמוד על השכר הממוצע במשק לשנה שכר הלימוד א.  

 פעילות קהילתיתשעות שבועיות  2הסטודנט יהיה מחויב ב  ב.  

למרות האמור בסעיף קטן )ב( סטודנט יוכל לוותר על הפעילות  ג.  
 . 50%ב הקהילתית ובמקביל יעודכן שכר הלימוד 

 

על פי מפתח סוציו  ועניק מלגות לסטודנטים מתקציבי המוסד האקדמי .14 מלגות:
 אקונומי ועד לגובה שכר לימוד מלא.

       

מניין שנים 
 לתואר

מניין השנים לתואר יכלול רק שנים פעילות , בהם למד סטודנט וקיבל   .15
 לפחות ציון אחד.

 

מוגדר  לפרק זמןלימודים הבתוכנית  הפסיק את לימודיול סטודנט רשאי .16 זכות השהיה
  לתואר. מבלי שתקופה זו תמנה לו במניין שנות תקן , זאתמראש

 

מועדי הבחינות תוך התחשבות במועדי  מוסד אקדמי יקבע את  א. .17 מועדי בחינות
 החגים הדתיים לרבות מועדי צום. 

 
מוסד אקדמי יפרסם את מועדי הבחינות לפני מועד הרישום  ב.  

לקורסים . כל שינוי   במועד בחינה יהיה כפוף לאישור אגודת 
 הסטודנטים.

 
זכות הבחינה 

 החוזרת
ללא , בקורסי יסוד להבחן בכל בחינה לרבות בחינות סטודנט רשאי א. .18

ובהתאם  מוסד האקדמיהגבלת מניין הפעמים, במועדים שקבע ה
שנתית  ,ללא קשר לרמת הישגיו בבחינות  לתוכנית הבחינות הרב

 .צורך ברישום  חוזר לקורס הקודמות וללא
 

 )א( , במידה ושונתה תוכנית  18 למרות האמור בסעיף קטן ב.  
הלימודים בקורס  , הסטודנט ישלים את החומר החדש באופן 

 עצמאי.
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מועדי בחינה 
 מיוחדים

 :מוסד אקדמי יקבע מועדי בחינה מיוחדים במקרים הבאים א. .19

 מחלת הסטודנט המגובה באישור רפואי. (1)   

 מחלת ילד המגובה באישור רפואי. (2)   
 

 שירות מילואים. (3)   
 

 סיבוכי הריון , לידה וחופשת לידה. (4)   
 

אשר מוסד האקדמי ועדה מנה הי)א(  19למרות האמור בסעיף קטן  ב.  
 תדון בסיבות מיוחדות נוספות למועדי בחינה מיוחדים.

 
 

 במקרים של בחינות חוזרות , יחשב הציון הגבוה, כציון הקובע. .20 ציון בחינה
 

את רמת ון בחינה ועבודה שלדעתו אינו משקף על ציסטודנט רשאי לערער  .21 זכות ערעור
 ידיעותיו. תנאי הערער :

 
 הסטודנט קרא את הבחינה או העבודה בטרם הגיש את הערעור. א.  

 
 לשם המערער , ציונו  והערות הבודק ףבודק הערער , לא ייחש ב.  

 הראשון.
 

 
 ד': כללי התנהגותפרק 

 
כללי התנהגות 
 ותקנון משמעת

הסטודנטים  מוסד אקדמי יקבע כללי התנהגות המתייחסים להתנהגות .22
במסגרת תקנון  בזמן הלימוד ובמסגרת הקמפוס. הכללים יפורסמו

 .בחוק זה משמעת .כללים אלה לא יעמדו בסתירה לנאמר
 

התנהגות  ה וכללי חובה על מוסד אקדמי לפרסם את תקנון המשמעת .23 פרסום וידוע
 וק זה .לח 22הנזכרים בסעיף 

  

 
סגל המוסד אקדמי יקים ועדת משמעת במוסדו, אשר יורכב מנציגי  .24 ועדת משמעת

בכל מקרה לא  האקדמי  ומנציגי אגודת הסטודנטים ויפרסם את הרכבה.
תתכנס ועדת משמעת ללא ייצוג הסטודנט אלא אם ויתר על כך מראש. על 

 .המשמעתיתיום , מיום הגשת הקובלנא  14הועדה להתכנס תוך 
 

סנקציות 
 ענישה

כללי  מוסד אקדמי יפרסם את העונשים הצפויים לסטודנט העובר על .25
 לחוק זה. 22ההתנהגות בתקנון המשמעת הנזכר בסעיף 

 
 מוסד אקדמי  רשאי להטיל בגין עבירות משמעת העונשים הבאים:  א. .26 נהלי ענישה

 .אזהרה בעל פה ובכתב (1)   
 שימוע. (2)   
 נזיפה. (3)   
 נזיפה חמורה. (4)   
 ביטול ציון בעבודה/בחינה. (5)   
 ביטול ציון הקורס. (6)   
 הרחקה זמנית מהלימודים. (7)   
 הרחקה לצמיתות מהלימודים. (8)   
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( , מחייבים את אישור 8( ,)7א ) 26העונשים המוגדרים בסעיפים  ב.  
 אגודת הסטודנטים.

עונש ולא יבוצע כל עיכוב אקדמי כנגד הסטודנט עד  לא יוטל כל ג.  
 תוצאות. בות בדיקת עבודות ,מבחנים ופרסוםבירור בקובלנא, לר

 
בכל מקרה של הרחקה , יחזיר המוסד האקדמי את שכר הלימוד  ד.  

 סטודנט שילם בגין התקופה הנותרת.היחסי שה
 

הרחקה 
 מלימודים

מוסד אקדמי לא יוכל להרחיק סטודנט מהלימודים למעט  א. .27
 המקרים הבאים: 

 
לסטודנט ניתנה אפשרות לשפר את הישגיו , אך לא עמד  (  1)   

 בכך.
הסטודנט עבר על כללי ההתנהגות. זכה לשימוע וערעור על  (2)   

 ההחלטה. 
בילות קמקרה של הרחקה רשאי הסטודנט לערער בפני "נציבות  ב.  

 .טודנט"הס
 

סטודנט הסבור כי זכויותיו  הנזכרות בחוק זה ,הופרו וכי המוסד          .28 ערעור
האקדמי החמיר עמו בענישה, רשאי לפנות בערעור ל"נציבות  קבילות 

 ".הסטודנט
 

 
 ה': זכויות סוציאליותפרק 

 
 תעודתמוסד אקדמי ינפיק לכל הסטודנטים הלומדים במסגרתו,  .29 תעודת סטודנט

 סוציאליותהסטודנט, שתשמש לזיהוי הסטודנט לצורך ניצול זכויותיו 
 

הקלות במס 
 הכנסה

שכר הלימוד יוכר לצורכי מס  הכנסה לסטודנטים הלומדים  א. .30
 לחוק זה. 6במוסדות להשכלה גבוהה כהגדרתם בסעיף 

 החל משנת הלימוד הראשונה   במוסדות אקדמיים מסובסדים 
 

גובה שכר הלימוד שיוכר  לצורכי מס יעמוד על שיעור שכר הלימוד   ב.  
לשנה המקובל במוסדות להשכלה גבוהה המסובסדים כפול מס' 

 השנים התקניות לתואר. 
הסכום המוכר לצורכי מס הכנסה יתעדכן בהתאם לשינויים שיחולו  ג.  

 בשיעורי שכר הלימוד.
שנים משנת  5נט למשך הזכות להקלה במס הכנסה תעמוד לסטוד ב.  

  לימודיו הראשונה. 
דים ,יהיה כל אחד מבני הזוג זכאי להטבת במידה ושני בני זוג לומ ד.  

 המס בגין שכר הלימוד בנפרד.
 

הקלות במחירי 
תחבורה 
 ציבורית

 זכאי סטודנט הרשום במוסד אקדמי וברשותו תעודת סטודנט יהיה .31
 במחירי התחבורה הציבורית , עם הצגת התעודה.  50%להנחה של 

 
 

 ו': אגודת הסטודנטיםפרק 
 

 תפקידי אגודת הסטודנטים: .32 תפקיד האגודה
 

 .לייצג את האינטרסים של הסטודנטים בפני הרשויות הממלכתיות )א(  
 לייצג את אוכלוסיית הסטודנטים בפני המוסד האקדמי. )ב(  
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 לייצג את הסטודנט בהליכים משמעתיים . )ג(  
 לפקח על שמירת זכויות הסטודנט כפי שהם מוגדרות בחוק )ד(  
 לפרסם בקרב הסטודנטים שינויים ותיקונים בחוק. )ה(  
 לארגן ימי פעילות חברתיים. )ו(  
 לקיים עיתון סטודנטים. )ז(  

 
כפי שיאושר ע"י  הסטודנטיםאגודה תפעל בכפוף ובהתאם לתקנון אגודת  .33 תקנון

 משרד החינוך.
 

המוסד האקדמי יאפשר לקיים בחירות לאגודת הסטודנטים במועדה  .34 בחירות
 שיקבע על ידי מראש.

 
 

 ז': נציבות קבילות הסטודנטיםפרק 
 

 מוקמת בזה נציבות קבילות הסטודנטים. .35 הקמת הנציבות
 

 בנושאים הבאים:פעילות הנציבות  תתמקד  .36 תפקיד:
 

 קידום עקרונות היסוד של חוק זה. א.  
 קידום שוויון ומניעת הפליה של סטודנטים. ב.  
 שמירת זכויות הסטודנט. ג.  
 מילוי התפקידים שהוטלו עליה בחוק זה. ד.  

 
 חברי הנציבות יהיו בעלי התפקידים שהוגדרו בחוק זה. .37 חברי הנציבות

 
כמשמעותו  הנציבות יקבע בחוק התקציב בסעיף תקציב נפרדתקציב  .38 תקציב

 .1985 –בחוק יסודות התקציב , התשמ"ה 
 

 ח': יום הסטודנטפרק 
הצגות ודיונים,  , יום הסטודנט הוא יום  פתוח , במסגרתו יערכו הרצאות .39 מטרה

 בנושאים שיקבעו ע"י אגודת הסטודנטים.
 

ויום זה יהיה שבת , יום הסטודנט יחול ביום  יום הסטודנט יחול . במידה .40 מועד
 העוקב.

 
 ט': שונותפרק 

 
שר החינוך יהיה 

מופקד על 
התקנת תקנות 
 לביצוע חוק זה.

 שר החינוך יהיה מופקד על התקנת תקנות לביצוע חוק זה. .41

 
 דברי הסבר:
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הוצאות שכר מימון ב בגין קושי יםבארץ מרימ שארגוני הסטודנטיםלאחרונה אנו עדים לקול זעקה 
סטודנטים נושרים  מהמסגרות האקדמיות , הלימוד ובד בבד השקעה בלימודים. במקרים רבים 

, כשלרוב מדובר בסטודנטים משכונות מצוקה  מפאת בעיות מימון , קיום ולימודים במקביל
 .,עיירות פיתוח ,יישובי ספר ועולים חדשים

 
תיהם של הסטודנטים , ויתרה מזאת יש לדאוג כי כל לפיכך חובה עלינו לדאוג  להגדיר את זכויו

באופן , סטודנט יוכל לרכוש את מיטב הכלים  והשירותים  שמעמידה מערכת ההשכלה הגבוהה 
 האישי.  לשל הפוטנציא ישוויוני  על מנת להגיע למיצוי מקסימאל

 
בארץ .ככל עתיד המדינה תלוי ברמת אזרחיה וביכולת  אישית שלהם לתרום לחיים הכלכליים 

שנתרום לרכישת השכלה גבוהה בקרב הדור הצעיר כך נסייע לצמצום הפערים החברתיים בעתיד 
 ונחיה בחברה שוויונית , פורייה ויוצרת.

 
 חוק זה בא להגדיר את זכויות הסטודנט , ולקבוע מסגרת אכיפה וקיום החוק.

 1518עשרה ומספרה פ/-הצעת חוק זהה הוגשה על ידי  בכנסת החמש
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פרוטוקול ישיבת ועדת החינוך 
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 נוסח לא מתוקן       עשרה-השבעהכנסת 
 שנימושב 

 
 
 
 

                          114 פרוטוקול מס'
 מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

 9:00( בשעה 2007בינואר  8שהתקיימה ביום שני י"ח בטבת התשס"ז )
 
 
 

 בן שלום )פ/, של חבר הכנסת סיל2006-הצעת חוק זכויות הסטודנט, התשס"ו. 1 :סדר היום
                       1505.) 

 , של חבר הכנסת אלכס מילר ואחרים 2006-. הצעת חוק זכויות הסטודנט, התשס"ו2                   
 (.1435)פ/                       

 
 
 

 :נכחו
 

 :חברי הוועדה
 היו"ר –מיכאל מלכיאור 

 זבולון אורלב 
 אלחנן גלזר 
 מתן וילנאי 

 ור עבאס זכ
 דב חנין

 יואל חסון 
 אלכס מילר 
 סילבן שלום
 רונית תירוש

 
 :מוזמנים

 ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים –עו"ד עדנה הראל 
 לשכה משפטית, משרד החינוך, התרבות והספורט –אייל רק 

 משרד החינוך, התרבות והספורט –יעל פרבר 
 יועצת משפטית, מל"ג –כספא -עו"ד יעל טור

 מל"ג –איריס סניטקוב 
 תחום משפטי, המועצה להשכלה גבוהה –מוטי שחר 

 סגנית יועץ משפטי, מנהל הכנסות המדינה –מרקוביץ' -עו"ד יעל קינן
 מנהלת מחלקת חקיקה, רשות המסים בישראל –דויטש -עו"ד מיכל הקר

 גוריון-דיקן הסטודנטים, אוניברסיטת בן –יעקב אפק 
 ארציתיו"ר התאחדות הסטודנטים ה –איתי שונשיין 

 אונו-יו"ר אגודת הסטודנטים, הקריה האקדמית קרית –רועי אברהמוביץ' 
 גוריון-מזכיר אקדמי, אוניברסיטת בן –און -אברהם בר

 דיקן משנה סטודנטים, האוניברסיטה העברית –נגה צימרינג 
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 רמ"ח אקדמי, ארגון הסטודנטים בישראל –רוני גליק 
 ראליו"ר ארגון הסטודנטים ביש –איתי ברדה 
 אגודת הסטודנטים ירושלים –עידן בנימין 

 מ.מ.מ, הכנסת –יובל וורגן 
 
 מרב ישראלי :יעוץ משפטיי
 

 יהודית גידלי :מנהלת הוועדה
 

 שרון רפאלי :רשמת פרלמנטרית
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 , של חבר הכנסת סילבן שלום )פ/2006-הצעת חוק זכויות הסטודנט, התשס"ו. 1
1505.) 

 , של חבר הכנסת אלכס מילר ואחרים2006-ט, התשס"ו. הצעת חוק זכויות הסטודנ2
 (.1435)פ/

 
 היו"ר מיכאל מלכיאור:

 
בוקר טוב לנוכחים ולצופים בבית שקמו כדי לצפות בישיבה החשובה הזאת. אנחנו דנים  

. חבר 11:00-כך יש לנו דיון ב-בהצעת חוק זכויות הסטודנט. זה דיון ראשון שלנו הבוקר, ואחר
לפתוח את השבוע עם דברי חוכמה ופרשת השבוע, אבל הוא מאחר, ולכן נדחה הכנסת היה צריך 

 , ברשותכם. 11:00-את זה לישיבה ב
 

קיבלנו גם שתי סקירות ומסמכים שהמ.מ.מ הכינו לנו: אחד לגבי זכויות סטודנט שעיקרו 
וב בנושא תשלומים. למדתי מזה שחוק מסודר כמו שמציעים פה יש מעט מאוד בעולם, וזה דבר ט

שבתחומים מסוימים אנחנו יכולים להקדים את העולם. לעומת זה המצב ברוב מדינות אירופה 
הוא הרבה יותר טוב מאצלנו בנושא סיוע וצמצום פערים, במיוחד לגבי מי שאין לו, אבל גם באופן 
בכלל. בהרבה מדינות אין שכר לימוד ויש גם מדינות שיש בהן עזרה במחיה ובמגורי סטודנטים. 

יך לזכור שהסטודנטים אצלנו מתחילים לדון הרבה יותר מאוחר בגלל השירות בצבא, ואז הם צר
 גם מתחילים הרבה יותר מאוחר את עצמאותם ואת בניית ההשכלה והתעסוקה בחיים. 

 
זה חוק מאוד מורכב, ואני מציע שנפתח את הדיון בשני המציעים של שני החוקים  

ה שייצא תחת ידינו חוק משולב ומשופץ שיהיה לכבודה של שאנחנו מטפלים בהם יחד. אני מקוו
את המל"ג, את הסטודנטים ואת משרד החינוך  –המדינה. אנחנו נשמח לשמוע את כל הגורמים 

 שחשוב שיהיו חלק אינטגרלי מבניית החוק הזה. חבר הכנסת סילבן שלום, בבקשה.
 

 סילבן שלום:
 

ירות שלך ואת המחויבות שלך. אני חבר תודה, אדוני היושב ראש. אני מעריך את המס 
כמו  –חדש בוועדה בפעם הזאת, אבל אני רוצה לציין לטובה את המחויבות שלך לנושאים האלה 

 זכויות התלמיד, כך גם זכויות הסטודנט. 
 

. את חוק זכויות התלמיד 2000', תחילת 99אני הגשתי את הצעות החוק האלה בסוף 
יושב ראש ועדת החינוך דאז, זבולון אורלב, שיושב לצדי, הצלחנו להעביר אז בתמיכתו של 

במאבק לא קל ממש עד כמעט נפילת הממשלה, ואז הפכתי לשר, ולא יכולתי להשלים; זכויות 
כך שאול יהלום. אבל את חוק זכויות הסטודנט לא הצלחנו -הנכה שלא השלמתי השלים אחר

אז. נדהמתי לראות שבמשך השנים להזיז אותו אז. אני שמחתי שחוק זכויות התלמיד עבר 
שהייתי בממשלה משרד החינוך שהתנגד לחוק זכויות התלמיד עשה הכול כדי לא ליישם אותו, 

 י"ב, וכל מיני דברים אחרים. עכשיו אנחנו פועלים לתקן את העניין. -כמו שזה לא חל על י"א
 

טה של כל מוסד צריך לעגן בחקיקה ראשית זכויות של סטודנטים שהיום הן נתונות להחל
לאו דווקא בעניין הקבלה, כי כל אחד  –באשר הוא, והרבה פעמים אין אחידות בין הקריטריונים 

יכול לקבוע רף קבלה אחר, אבל למשל שקיפות בתנאי הקבלה. יש סטודנט שמקבלים כל הזמן רק 
ם הוא "הננו שמחים להודיעך", אבל יש גם כאלה שמקבלים "הננו מצטערים להודיעך", ואף פע

הוא לא  –לא יודע למה הוא לא התקבל. מה היו בדיוק הדרישות, מה היו בדיוק התביעות ממנו 
התקבל. אין פירוט, אין כלום. הדבר הזה מבחינתו הופך להיות משהו עלום. חשוב מאוד 
שסטודנטים יידעו מראש. יש שיפור מסוים לאחרונה בחלק מהמקומות, אבל השקיפות עדיין 

 680אלו אותי מה יקרה במוסדות להשכלה גבוהה, האם נקבע רף מסוים, למשל קטנה מאוד. ש
 150סטודנטים, ויעברו את הרף הזה  100בבגרות, ואנחנו יכולים לקבל רק  10.5-בפסיכומטרי ו

הראשונים שעוברים את הרף מתקבלים.  100-כולם ידעו ש –סטודנטים. אמרתי, שזאת לא בעיה 
ולכן אני ניגש. אם הוא היה יודע שיש  150מקומות, ולא חושב שיש  100אבל אז סטודנט יודע שיש 

 מקומות הייתי עושה את זה.  100רק 
 

שקיפות בתנאי הקבלה הם דבר נכון; זה יכול להוריד חרושת שמועות בעניין הזה, בעיקר 
שבע לפני כחודשיים שעברה את כל -שדורשים ריאיון. אני פגשתי סטודנטית מבאר במקומות

ישות לרפואה ברמה הכי גבוהה שיש גם בפסיכומטרי, גם בציון הבגרות, אבל היא באה הדר
לא השתמשת בסמים אתה אולי עוד יכול  8שבע שהיא שכונה שאם בגיל -משכונה ד' צפון בבאר

לצאת מזה, ואני לא מגזים. היא הצליחה להגיע, ועשו לה ריאיון ואמרו שאין לה האופי הנדרש 
רה היא הלכה ללמוד הנדסת חשמל. כמובן, היא מצטיינת הדיקן, אבל לרפואה. מחוסר ברי
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לרפואה היא לא יכולה להתקבל אף על פי שכל חייה היא חלמה להיות רופאה. מה אני יכול להגיד 
לה כשהיא אומרת לי שכל חייה היא חלמה להיות רופאה, אין לה אפשרות ללמוד בחו"ל, כי אין 

שהיא אוהבת, והיא כמובן המצטיינת הכי גדולה באוניברסיטה  לה כסף. היא לומדת עכשיו משהו
לך תגיד לה שזה היה שיקול ענייני, ולא מכיוון שהיא בעניין הזה, אבל לא קיבלו אותה לרפואה. 

באה מבית כזה, מרקע כזה, ממוצא כזה ומאלף סיבות אחרות. אומרים שזה שיקול דעת אקדמי, 
יכים לדעת שאמנם אנחנו לא רוצים להתערב במוסדות צריך לעשות ריאיון קבלה. גם כאן צר

האקדמיים, אבל יש גבול לכל תעלול. לבוא ולאפשר בדרך הזאת כניסה ללימודים במדעי 
 .הבריאות, כמו פסיכולוגיה ורפואה, זה כמובן לא נכון

 
 ר מיכאל מלכיאור:”היו

 
 מה היית מצפה?   

 
 סילבן שלום:

 
לה ושום ריאיון. מה זה הריאיון הזה אם זה לא סינון אני מצפה שלא יהיו שום ועדת קב 

על סינון על סינון. מישהו יכול לקבוע בריאיון הזה שיש לה אופי של רופאה או לא? מה זה 
הדברים האלה, מישהו מאמין בזה בכלל? שיישבו כמה רופאים הכי מוכשרים, הם יכולים לקבוע 

 לא? דקות אם יש לו אופי של רופא או 10בריאיון של 
 

 זבולון אורלב:
 

אולי הם למדו מהמושג "מזג שיפוטי" מהוועדה לבחירת שופטים. ההוא יש מזג שיפוטי,  
 להוא אין.

 
 סילבן שלום:

 
' באתי ביוזמה לפתוח את כל שערי האוניברסיטאות, כי אז הייתה מצוקה נוראית, 92-ב  

 –לכולם, והקריטריון היה  אפשר היה להתקבל לאוניברסיטה. היוזמה הייתה לפתוח את זה-אי
סוף השנה הראשונה ללימודים, לא ציוני הבגרות. הייתה פה זעקת אלוהים, וכדי למנוע את 
פתיחת האוניברסיטאות עשו את חוק המכללות. יצא חוק המכללות, היום משלמים הרבה יותר 

ר את זה במכללות הפרטיות, ובהערכה של התעודות זאת לא אותה הערכה, מה לעשות. אני אומ
גוריון. כך -שנות לימוד מאוניברסיטת בן 4אביב ובוגר -שנות לימוד מאוניברסיטת תל 6בתור בוגר 

שזה נושא שמאוד מדבר אליי. אבל יוצא מצב שזה איננו היום. היום יש מכללות, כיום זאת עובדה 
שווה קיימת, אף אחד לא מציע לשנות את העניין הזה. אבל צריך לחשוב איך נותנים משקל 

לתעודות, לפחות בשירות הציבורי. שיהיה מעוגן בחוק שבשירות הציבורי כל תעודה תהיה זהה. 
 לא יודע. –יגידו לי שזה כבר קיים 

 
 עדנה הראל:

 
 זה כבר קיים. 

 
 סילבן שלום:

 
ציבורי, -אם זה כבר קיים בשירות הציבורי האם אפשר להרחיב את זה לשירות הסמי 

 - -לחברות ממשלתיות
 
 דנה הראל:ע
 

 זה גם קיים בחוק באופן כללי. 
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 סילבן שלום:
 

 זה קיים, שכל תעודה שקולה? 
 

 עדנה הראל:
 

 אני אקריא את הסעיף? 
 

 היו"ר מיכאל מלכיאור:
 

 סומכים עלייך. 
 

 סילבן שלום:
 

כשבאים לעשות התמחות במשרד עורכי דין, הוא יקבל אחרת מהפקולטה למשפטים   
 ב או ממקום אחר. אבל יכול להיות שאין מה לעשות.אבי-באוניברסיטת תל

 
 עדנה הראל:

 
 בגלל זה הוא עושה ריאיון.

 
 סילבן שלום:

 
כל עוד הוא עושה את זה בבית הפרטי שלו, זה בסדר. אף על פי שהרבה פעמים לוקחים   

 מהמשפט הציבורי למשפט הפרטי, יש גם מצבים כאלה. 
 

חים גם בהחלטות של ועדות משמעת. יעקב אפק סטודנטים יכולים לראות עצמם מקופ  
שנה כשאני הייתי יושב ראש אגודת הסטודנטים וכשהוא היה דן  25היה דיקן הסטודנטים לפני 

בכל הדברים האלה אני בתור נציג הסטודנטים הייתי יושב בדיונים על הרחקות, על עבירות 
 - -משמעת, על ערעורים למעונות ומלגות. היום זה לא קיים

 
 קריאות:

 
 גם היום זה קיים. 

 
 סילבן שלום:

 
סליחה, בהרבה מאוד אוניברסיטאות אומרים שזה לא קיים. דיברתי עם ראשי  

התאחדות. בהרבה אוניברסיטאות לא שומעים אותם. הם יכולים אולי להיות בדעה מייעצת. לי 
א יכול להיות שידונו הייתה בזמנו זכות הצבעה מלאה, אז אני לא יודע. אבל צריך להיות בחוק של

בלי סטודנטים. גם בהרחקות מלימודים. לצערנו רב, לפעמים יש עבירות משמעת. לא צריך להגן 
על כך, אבל אם הוא נתון באפשרות של הרחקה בלי שיש לו סעד מסוים של נציג הסטודנטים זאת 

 בעיה. צריך לעשות גם את הדבר הזה. 
 

ק. לא כל אחד חייב להיות חבר באגודה, אבל גם התאחדות סטודנטים צריכה להיות בחו
זה לא נתון לשרירות לב המוסד אם תהיה אגודה או לא. זה חייב להיות משהו מאורגן כי זאת 
התארגנות נכונה, והיא גם מסייעת למוסדות. תמיד אמרתי שהסתדרות זה הדבר הכי חשוב 

לכם שכל ועד עובדים היה ליחסי עבודה במשק. הרבה אנשים לא אוהבים את ההסתדרות. תארו 
 זה היה מצב בלתי אפשרי. זה אותו דבר. –מנהל את הדיונים באופן עצמאי 

 
בעניין הערעורים אני רוצה להקים מוסד שייקרא "נציב קבילות סטודנטים", שיכול  

להגיש ערעורים על הרבה מאוד דברים שקורים. המוסד הזה יהיה חוקי ולגיטימי, ואפשר יהיה 
 , והוא יהיה חייב לפעול לפי קריטריונים מסוימים.לפנות אליו

 
היום, בכנסת הזאת, יש לנו אפשרות להביא את הדבר הזה לסיום. איסור האפליה בקבלה 
חייב להיות לגבי הרבה מאוד דברים. בחוק הכללי יש מצב של שוויון, אבל אני רוצה שהשוויון 

 -לאשכנזים, לספרדים, לעולים ולוותיקים  הזה יהיה מלא ליהודים, לערבים, לדתיים, לחילוניים,
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לכולם. יהיה מעוגן בחוק שתנאי הקבלה לא יוכלו להפלות בשל מין, מוצא, דת, גזע וכדומה. הדבר 
   הזה חשוב.

 
בנושא ההטבות וההקלות. דיברתי עם האוצר, ואמרו לי להגיע להסכמה מסוימת כי אם  

וד בזה, ואם אני רוצה את החוק העקרוני, אז אני מציע הקלות גדולות מדי יהיה לנו קשה לעמ
תעשה מה שאתה מבין. זאת לא צריכה להיות רק אמירה עקרונית, אלא גם אמירה כלכלית 
מסוימת. הייתה ועדת וינוגרד להפחתת שכר הלימוד לסטודנטים. בתקופה שהייתי שר אוצר, 

 7ודש, והייתי צריך להעביר הרוגים כל ח 140אלף פיגועים בשנתיים,  20שהייתה תקופה נוראית: 
מיליארד שקל לתקציב הביטחון בגלל חומת מגן א' וחומת מגן ב' ובניית הגדר, וצריך היה לקחת 

וגם אז הייתי זה שעמד הראשון והאחרון, והפחתתי את שכר הלימוד,  –את זה ממקומות אחרים 
אבל אמרתי שאעשה אמנם לא לפי שיעור ההורדה שהומלץ בדוח כי אי אפשר היה לעמוד בזה, 

 הפחתה בשכר הלימוד כדי שיהיה מצב שהרצף הזה יימשך. 
 

עכשיו אנחנו שומעים בכלל על הרצון להעלות את שכר הלימוד. אני לא יודע מה קורה עם 
דיוני הוועדה הזאת, אבל זה מה שקורה בוועדת שוחט. ישבתי בוועדת שכר לימוד. אני ישבתי 

יגים של הסטודנטים, ואף אחד לא עשה טובה ולא נתן להם זכות בוועדות שכר לימוד; היו שני נצ
הצבעה מלאה. היום בכלל מסרבים להכניס נציגי סטודנטים. הסכימו להכניס אותו לאיזו ועדת 
משנה בדעה מייעצת. אני לא מבין את העניין הזה. מה הבעיה להכניס שני סטודנטים לוועדה 

 שקובעת את עתידם, את שכר הלימוד שלהם? 
 

 ר מיכאל מלכיאור:”היו
 

ועדת החינוך החליטה על זה פה אחד. אבל בנושא הזה לעומת נושאים אחרים שבהם   
 שומעים אותנו, החליטו להתעלם מאתנו.

 
 סילבן שלום:

 
חבל שלא יודעים. אני רציתי לפנות אליך היום שתצא בתביעה ובדרישה, וכבר עשית את  

 זה כי אתה באמת מחויב לעניין הזה. 
 

בעניין ההקלות דיברנו על הנחה לסטודנטים בתחבורה ציבורית. זה היה קיים בעבר, אני 
 לא יודע אם זה קיים היום.

 
 איתי שונשיין:

 
 האוצר לא מוכן לגמור את העניין הזה. 

 
 קריאה:

 
 יש הנחה רק לאוניברסיטאות. 

 
 סילבן שלום:

 
 אז צריך להחיל את זה גם על המכללות.   

 
 ת צריך לעבור לחשיבה לאומית.נושא המלגו

 
אני מתנה את ההפחתה בשכר הלימוד בעבודה בקהילה. לא יהיה מצב שסטודנט ייכנה  

משכר הלימוד בלי שהוא גם תורם לקהילה. זה יהיה דבר לא נכון, זה יהיה מסר שלילי שלפי 
יש לו הורים מי שלא רוצה, ו –דעתי, לא ישיג את מטרתו. אבל אם נחייב כל סטודנט שרוצה בזה 

עשירים, והוא לא רוצה לעבוד, מאה אחוז. אבל הוא לא יקבל את זה אוטומטית; הוא יקבל את 
זה יחד עם תרומה לקהילה. אני מאמין בתרומה לקהילה. למשל בחוק רשות לניירות ערך הכנסתי 

. תיקון שמחייב כל חברה ציבורית שנסחרת בבורסה לדווח בסוף השנה כמה היא תורמת לקהילה
גבי ברבש אמר לי שעד אז הם היו מתחננים כל שנה לתרומות. היום ערב הדוחות הכספיים 

 שואלים אותם מה הם צריכים. גם כאן תרומה לקהילה היא דבר חשוב. 
 

שנה לפרופ' דן מאירשטיין היה רעיון יחד עם עוד  25עיגון מועדים חוזרים לבחינות. לפני  
שבע, לבטל את מועדי ב'. מי שלא עובר את הקורס -בבארכמה חברים מהפקולטה להנדסת חשמל 
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שיעשה קורס נוסף. אין מועדי ב', אצלם זה רק מצטיינים. מועד ב' זה רק לחלשים. רק על זה 
ימים. זה דבר שלא יכול להיות נתון לשרירות מוסד אקדמי.  3השבתתי את האוניברסיטה במשך 

למילואים או למי שחלה. יש דברים שצריכים  צריך להיות מועד ב', צריך להיות ג' למי שיצא
להיות מעוגנים, וזה לא נתון לשרירות לב של מרצה, של פקולטה, של רקטור או של סנאט, ולא של 

 אף אחד. 
 

אם נעבוד עם החוק הזה באינטנסיביות נוכל להוציא אותו אל הפועל. זאת תהיה בשורה  
 מדינת ישראל, שזה מספר דמיוני.אלף סטודנטים שיש היום ב 200-אמיתית ללמעלה מ

 
 איתי שונשיין:

 
 250. 

 
 סילבן שלום:

 
 אלף סטודנטים.  100' היו 92-אז זה בכלל דבר דמיוני. ב  

 
 עדנה הראל:

 
 אלף עם תוכנית האב למכללות. 100-אפילו פחות. התוכנית הייתה להגיע ל 

 
 סילבן שלום:

 
ד. העניין הזה נוגע להרבה מאוד זה אומר שבכל בית בישראל יש לפחות סטודנט אח 

אנשים במדינת ישראל. זה חוק חברתי חשוב מאין כמוהו, ואני מאמין בנוסחה אחת לצמצום 
פערים חברתיים: צמצום פערים בהשכלה שווה צמצום פערים בהכנסה, שווה צמצום פערים 

הם אפשרות חברתיים. בואו ניתן לסטודנטים ללמוד, נאפשר להם את הלימודים גם משום שיש ל
לקבלת מלגות. יהיה צמצום פערים בהשכלה, יהיה צמצום פערים בהכנסה ויהיה צמצום פערים 
חברתיים. תמיד יהיה אחד שלא למד והצליח. אבל הוא היוצא מן הכלל. תמיד יהיה אחד שלמד 
ולא הצליח, זה גם היוצא מן הכלל. אבל רואים שכל מי שלמד נמצא במסלול הצלחה הרבה יותר 

יח ממי שלא למד, ולכן אנחנו צריכים לעשות הכול כדי לעגן את הזכויות האלה בחוק. אני מבט
 מודה לך על המחויבות שלך לעניין הזה.

 
 ר מיכאל מלכיאור:”היו

 
תודה. יש הרבה מאוד דברים להוסיף ולהעיר, אבל זאת רק הקדמה. בנושא עיגון מועדי  

ה להזיז אפילו את המל"ג לשבת ולקבל החלטות כדי ג', רק בקיץ האחרון ראינו כמה היה קש-ב' ו
 - -שהסטודנטים יידעו איפה הם עומדים

 
 זבולון אורלב:

 
 אלה שהיו במילואים.  

 
 מיכאל מלכיאור: ר"היו

 
אלה שהיו במילואים, ואלה שנפגעו משום שלא יכלו ללמוד באותה תקופה. ראינו כמה זה  

ככל שהדברים יותר מאוגדים בחוק ובזכויות  קשה. כמובן, תמיד יש מצבים מיוחדים, אבל
 בסיסיות של החברה המיוחדת שלנו גם בתחום הזה, זה יותר טוב. 

 
כך יוכלו להגיב גם -אני אתן לחבר הכנסת מילר לדבר על הצעת החוק המקבילה שלו. אחר

חבר הכנסת גלזר שהגיע כבר כמה פעמים לוועדה שלנו וגם חבר הכנסת וילנאי שבקדנציה 
 כחית נמצא אתנו בפעם הראשונה. אני מברך אותך על בואך, אנחנו שמחים שאתה פה.הנו

 
 מתן וילנאי:

 
זמנית במקום אחד, אחרת -יושב ראש הוועדה, מאז שאיינשטיין נולד אדם יכול להיות בו 

 זה היה אחרת כנראה.
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 ר מיכאל מלכיאור:”היו
 

ה מה לתרום בהרבה נושאים זה היה כדי להגיד שאנחנו שמחים שאתה פה. יש לך הרב 
 ספר ובנושאים אחרים שעסקת בהם ספציפית.-חינוכיים, גם בנושא של אלימות בבתי

 
 אלכס מילר:

 
בעניין  2007-בוקר טוב לכולם. אני מברך על כך שהיום אנחנו פותחים את ועדת חינוך ב 

ת הסטודנטים הסטודנטים. יש פה חבר'ה גם מההתאחדות וגם מהארגון. החוק הזה נבנה בשדול
לטובת ייצוג הולם ויותר נוח של הסטודנטים בתוך המוסדות, וזה מאוד חשוב. כשהייתי סגן יושב 
ראש הארגון וגם כשהייתי יושב ראש האגודה, אחד הדברים הכי כואבים לראשי אגודות בייצוג 

ת כל הסטודנטים הוא אותו תקנון שמאגד את זכויותיהם במוסד. היום יש לנו אפשרות לאגד א
הדברים האלה בחוק, וזה יכול להקל מאוד על ראשי האגודות בייצוג הסטודנטים. אני גם מודה 
לחברי הכנסת, יוזמי החוק, אלחנן גלזר ומתן וילנאי, וגם לשאר החברים בשדולת הסטודנטים 
שעבדו מאוד קשה בשביל לעצב את החוק הזה כך שיקבל תמיכה בממשלה. אמנם קיבלנו 

 מותנית, אבל הממשלה תמכה, וזה נתן לנו דחיפה להתקדם בחוק. מהממשלה תמיכה
 

 עדנה הראל:
 

 ככל שידוע לנו, זאת טעות.  
 

 אלכס מילר:
 

 - -גברתי, עם כל הכבוד, יש לי פרוטוקול. בפרוטוקול השר מדבר  
 

 עדנה הראל:
 

 הממשלה מתנגד להצעות החוק. 
 

 זבולון אורלב:
 

 דברת בשני קולות.הממשלה תומכת בתנאים. הממשלה מ 
 

 אלכס מילר:
 

 אני אראה לך פרוטוקול של המליאה לפני ההצבעה. יש שם עמדת השר.  
 

 עדנה הראל:
 

עם כל הכבוד, עמדת הממשלה נקבעת בוועדת השרים לחקיקה ומעוגנת בהחלטות  
ממשלה, והעמדה היא להתנגד. מה אמר השר במליאת הכנסת לא ידוע לי, אבל הוא מחויב לעמוד 

 אחורי עמדת הממשלה במליאת הכנסת, ואני בטוחה שהוא ביטא אותה.מ
 

 מתן וילנאי:
 

 זה לא עבר את ועדת שרים לחקיקה.  
 

 עדנה הראל:
 

 לא. 
 

 ר מיכאל מלכיאור:”היו
 

אני רוצה לדייק. זה יכול לחייב רק שרי ממשלה. מה שחשוב לנו זה מה שנאמר בכנסת,  
כמובן, זה מחייב את השרים, ואם יש שרים שלא עושים  לא מה שנאמר בוועדת השרים לחקיקה.

מה שאומרים אני בטוח שהממשלה מטפלת בזה. אבל אנחנו לא יודעים מה קורה בוועדת שרים 
לחקיקה, אנחנו יודעים מה מיוצג פה, ופה הוצג שיש תמיכה של הממשלה בחוק בתנאים 
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הכנסת סילבן שלום לא ביקש את מסוימים. זה רק לגבי החוק של חבר הכנסת אלכס מילר. חבר 
 תמיכת הממשלה בהצעת החוק שלו.

 
 אלכס מילר:

 
עצם הדיון הוא לעשות את החוק הזה בתיאום. אנחנו בנינו חוק יותר דקלרטיבי מאשר  

תקציבי. אנחנו גם לא נכניס לכאן סעיפים תקציביים, אלא נעביר את החוק הזה כבסיס. בשאר 
רה וגם לשכר הלימוד, משרד התחבורה ונציגי הסטודנטים  התיקונים שקשורים למשרד התחבו

מקיימים דיונים מתקדמים בנושא ההנחות לסטודנטים בתחבורה הציבורית. יש לנו גם תשובה 
שלושה בנושא התחבורה הציבורית. בכל הדברים האלה אנחנו -משר התחבורה לפני חודשיים

 ינתי את הדברים הללו בחוק שלנו. יכולים להתקדם במקביל ולא כחוק אחד. בגלל זה לא צי
 

אני רוצה להתייחס לדברים מינימליים: חופש הביטוי של הסטודנטים בתוך המוסד, חופש 
התארגנות, מועדי בחינות. חבר הכנסת סילבן שלום הזכיר את רוב הדברים, ואני לא רוצה לחזור 

 עליהם. 
 

אנחנו בוועדת חינוך; אני עצם העובדה שהתחלנו תהליך: עברנו קריאה טרומית, והיום 
גם ממשרד החינוך, גם מהמועצה להשכלה גבוהה וגם מארגוני  –מבקש מכל הגורמים 

הסטודנטים וגם מחברי הכנסת להיות סובלניים. העבודה המשותפת תביא בסופו של דבר את 
החוק הזה לביצוע. אם נלך ראש בראש לא יהיו לסטודנטים זכויות בחוק. הבקשה אליכם היא 

 - -יות סובלניים. אם יש דברים שלא מצוינים בחוקלה
 

 ר מיכאל מלכיאור:”היו
 

 אתה יודע שהם אנשים מאוד סובלניים. 
 

 אלכס מילר:
 

 אני אומר את זה בפתיחת דבריי, יש עוד הרבה ישיבות על החוק הזה.   
 

אם יש דברים שלדעת משרד החינוך, המל"ג והסטודנטים חסרים בסעיפי החוק וכדאי   
 להוסיף, אז נוסיף. אבל בסופו של דבר המגמה היא להעביר את החוק הזה ללא קשיים.

 
 ר מיכאל מלכיאור:”היו

 
 חבר הכנסת מתן וילנאי, יש לך מה להוסיף?  

 
 מתן וילנאי:

 
בעיקרון החוק הזה בא לכסות על פער אמיתי אף על פי שאני מבין את התנגדות   

סמאות על ההשכלה הגבוהה ולהגיד כמה שזה חשוב ועוד אפשר מצד אחד לדבר בסי-הממשלה. אי
מילים יפות כאלה, ומצד שני להיות נגד כל דבר שתומך בזה. זה לא רק בחוק הזה, אלא בהרבה 
תחומים אחרים. לכן חבר הכנסת מילר אמר דבר מאוד חשוב שאני מאמין בו, שהחוק הוא נכון, 

לגרום לכך שהממשלה תהיה צד בעניין, כי זה צריך להעביר אותו בתיאום עם כל הגופים; צריך 
משרת גם את הממשלה להשגת כל המטרות והיעדים שרשומים שם באיזה טופס שאף אחד לא 
זוכר את קיומו. אני משוכנע שבמהלך נכון של הוועדה הזאת ובשיתוף פעולה של החברים 

את החוק הזה ולהעביר  עם סילבן, עם אלכס וכל מי שיושב כאן, אנחנו נוכל לקדם –שיושבים פה 
 אותו. אנחנו לא נמצאים פה כדי לעשות ישיבות, אלא כדי להעביר את החוק.

 
 ר מיכאל מלכיאור:”היו

 
 זאת כוונתנו. חבר הכנסת גלזר, בבקשה.  

 
 אלחנן גלזר:

 
כולם כבר ציינו את חשיבות החוק. אני אחד מיוזמי החוק, ואני רואה בחשיבותו, והייתי  

אומר שנושא החינוך הוא איום אסטרטגי על מדינת ישראל, לא פחות מהטילים מגזים ואפילו 
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האיראניים. לכן אנחנו נתמוך בחוק הזה. באיום על החינוך אפשר לציין את בריחת מיטב המוחות 
 לחו"ל. לכן נעשה את כל המאמצים ונתמוך בו.

 
 ר מיכאל מלכיאור:”היו

 
בחוק הסטודנטים. זה מראה שאנחנו לא  אני מאוד מעריך את התמיכה של הפנסיונרים  

עובדים סקטוריאלית, וכמו שהסטודנטים מבינים את זכויות הפנסיונרים ונלחמים בעדם, גם 
 הפנסיונרים מבינים את הסטודנטים.

 
 אלחנן גלזר:

  
 אין בית שאין בו סטודנט. 

 
 ר מיכאל מלכיאור:”היו

 
 . חבר הכנסת יואל חסון, בבקשה.אבל גם בבית שאין בו סטודנט מבינים את החשיבות  

 
 יואל חסון:

 
 יש הרבה גמלאים שהם גם סטודנטים.  

 
 ר מיכאל מלכיאור:”היו

 
מ.מ.מ קראתי בפליאה על מדינה שעשו בה הגבלה של חלק -זה נכון. בדוחות של ה 

. היה מין סימן קריאה אחרי זה. אני רוצה להוסיף שיש 60מהזכויות רק לסטודנטים עד גיל 
ללמוד, ואפילו להתחיל קריירה שנייה.  60ות שמאוד מעודדות אנשים שיוצאים לפנסיה בגיל מדינ

ברוך השם, היום חיים יותר, אז למה לא. לכן סימן הקריאה פה לא היה במקום, ואני שמח על 
 ההערה.

 
 יובל וורגן:

 
 דווקא כתבה את זה החוקרת המבוגרת ביותר במ.מ.מ. 

 
 יואל חסון:

 
ת חבר הכנסת מילר ואת חבר הכנסת שלום על הצעת החוק הזאת. אני מכיר אני מברך א  

את ההצעה של חבר הכנסת מילר כי הייתי שותף לה, אבל קראתי את ההשוואה שעשו בין 
בלי הגדרה ברורה הגדרה ברורה של  –ההצעות, ואני לא מבין איך חיינו בלי החוק הזה עד היום 

במצב שמוסדות אקדמיים פחות רגישים לזכויות ולעניינים זכויות הסטודנטים במדינת ישראל, ו
. זה חוק חשוב 2007של הסטודנטים. זה יכול להיות חוק הדגל של ועדת החינוך, בוודאי בשנת 

שצריך לקדם אותו. שמעתי את דעת הממשלה, וכשותף בקואליציה אני לא רואה פה עניין של 
י מציע לממשלה למצוא את הדרך להשתלב אופוזיציה, אלא עניין שהוא חובה. אנ-קואליציה

בהעברת החוק הזה ולא להתנגד לו, כי החוק הזה יקרה ויהיה. בוועדת החינוך יש הבנה שזה 
הכיוון שצריך אותו, ויש גם הבנה במדינת ישראל לצורך בחוק הזה. לכן אני מקווה, ואני אעשה 

גד לו. לכן אני שוב מברך, הכול כחלק מהקואליציה, שהממשלה תשתלב בעשיית החוק ולא תתנ
 ומציע שנתחיל לעבוד עליו.

 
 ר מיכאל מלכיאור:”היו

 
 רציתי לתת לרונית תירוש לדבר, אבל היא לא פה. נציג המל"ג, בבקשה.  

 
 כספא:-יעל טור

 
אנחנו היינו מבין המתנגדים להצעת החוק, כמובן, לא מכיוון שאנחנו חושבים שלא צריך  

אנחנו בעד זכויות סטודנטים. אלא שאנחנו סבורים שהחוק  –, להפך להגן על זכויות סטודנטים
הזה בעייתי בשלושה מובנים עיקריים: באופן כללי, לדעתנו, יש בהצעת החוק הזאת צמצום ניכר 

לחוק המועצה להשכלה גבוהה. כל פגיעה  15בעקרון החופש האקדמי והמנהלי שמעוגן בסעיף 
 ת במערכת ההשכלה הגבוהה ובמוסדותיה.בעיקרון הזה היא פגיעה קשה ובעייתי
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 זבולון אורלב:

 
 את יכולה לתת דוגמה בחוק לפגיעה בחופש האקדמי? 

 
 אלכס מילר:

 
 ואל תשכחי שחופש אקדמי זה החופש למרצים לחקור, ולסטודנטים ללמוד.  

 
 כספא:-יעל טור

 
  - -בהצעה של חבר הכנסת אלכס מילר 2,3לדוגמה, בפרק א' סעיפים  

 
 מיכאל מלכיאור: ר”היו

 
 את מדברת על שוויון הזדמנויות? 

 
 כספא:-יעל טור

 
בהצעת החוק של חבר הכנסת אלכס מילר שמאפשרות לכל אזרח במדינת  3-ו 2סעיפים  

 - -ישראל להתקבל למערכת ההשכלה הגבוהה
 

 ר מיכאל מלכיאור:”היו
 

שפוגע בחופש  לא כתוב "להתקבל". אם אתם חושבים ששני הסעיפים האלה זה מה  
 - -האקדמי

 
 יואל חסון:

 
שים לב, אדוני היושב ראש, היא פתחה את דבריה בכך שהיא אמרה שהיא מתנגדת   

להצעת החוק, ואז היא מתייחסת לסעיף אחד. זה בדיוק מה שאת צריכה להבין בבניית חוק. אם 
שאת מתנגדת  יש לך הערה על סעיף מסוים אל תגידי שאת מתנגדת לחוק. תגידי שיש סעיפים

 - -להם
 

 כספא:-יעל טור
 

 - -ביקשו ממני דוגמה. אני אשמח להתייחס לכל סעיף 
 

 יואל חסון:
 

 אני מציע לא להצהיר הצהרות שהן נגד החוק.  
 

 כספא:-יעל טור
 

 - -זאת רק דוגמה 
 

 זבולון אורלב:
 

 מהדוגמה הזאת אני נרגעתי.  
 

 כספא:-יעל טור
 

 יש עוד הרבה דוגמות. 
 

 חסון: יואל
 

 בשביל זה יש ועדת חינוך. נדון על זה.  
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 ר מיכאל מלכיאור:”היו
 

אני לא אפתח את הוויכוח הזה. רצינו לשמוע את עמדת המל"ג, ואנחנו מקבלים אותה.  
אני יכול להבין את עמדתכם, אתם לא רוצים שום דבר שיגביל משהו. אנחנו ניתן לכם להיות 

חד. אני מקווה שתגיעו להסכמה, ואם לא נצטרך לקבל פה שותפים מלאים לבניית החוק פה י
 החלטות.

 
 כספא:-יעל טור

 
אנחנו ממש לא נגד. אנחנו פעלנו לדוגמה לטובת סטודנטים לקויי למידה, לטובת  

 - -סטודנטים בשירות מילואים, ואנחנו בעד סיוע לסטודנטים
 

 ר מיכאל מלכיאור:”היו
 

 ם.אבל אתם נגד החוק, לא נגד סטודנטי 
 

 כספא:-יעל טור
 

 - - -נגד הצעת החוק הספציפית הזאת  
 

 זבולון אורלב:
 

 - - - 
 

 כספא:-יעל טור
 

אז הדבר הראשון הוא פגיעה בחופש האקדמי, ויש דוגמות רבות. נתבקשתי לתת דוגמה  
 אחת, אני אשמח לתת עוד, כמו קביעת מבחנים וכדומה.

 
השכלה הגבוהה בראשותו של מר אברהם בעקבות ההחלטה הוקמה ועדה לבחינת מערכת ה

בייגה שוחט, שתפקידה להמליץ על מדיניות למבנה שיפור ההשכלה הגבוהה ומתכונת אופן 
תקצובה. הוועדה הזאת אמורה לדבר בין היתר על מבנה שכר הלימוד ועל גובהו, נגישות 

 - -סטודנטים
 

 יואל חסון:
 

 העלאת שכר הלימוד.  
 

 מיכאל מלכיאור: ר”היו
 

 - - - 
 

 יואל חסון:
 

 השרה אמרה שהיא הולכת להעלות את שכר הלימוד.   
 

 כספא:-יעל טור
 

לכן אנחנו סבורים שעד שהוועדה הזאת לא מסיימת את עבודתה, הכנסת לא צריכה לדון  
בהצעת חוק שיש בה סעיפים רבים שנוגעים לעבודת אותה ועדה. מאחר שהוועדה עתידה לדון 

ם קשורים לסטודנטים היא הקימה ועדות משנה, שכל אחת מהן אמורה בנושאים רבים שלא כול
לדון בנושא אחר ובנושאים שקשורים לסטודנטים, כמו גובה שכר הלימוד. הוצע לנציגי 

 הסטודנטים להיות חברים בוועדה, אך הם סירבו.
 

 מיכאל מלכיאור: ר”היו
 

 יש דברים שלא נוגעים לסטודנטים? 
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 קריאה:
 

 שנוגעים לעבודת המל"ג.יש גם דברים  
 

 כספא:-יעל טור
 

 כן. חלוקת תפקידים רצויה בין אוניברסיטאות  לבין מכללות ומחקר. 
 

 קריאה:
 

 זה תפקידו של המל"ג, לא של הוועדה. 
 

 כספא:-יעל טור
 

אני אישית לא חושבת שזה נושא שקשור לסטודנטים, אבל זאת לא הייתה החלטה שלי.  
 - -עדה הזאתראש הממשלה הקים את הוו

 
 מתן וילנאי:

 
 מנועה מלפעול? - - -יש פה עניין עקרוני, אז מינו ועדה, אז 

 
 כספא:-יעל טור

 
 ראש הממשלה החליט על הקמת ועדה.  

 
 מיכאל מלכיאור: ר”היו

 
 הם אומרים את עמדתם, עובדה שאנחנו פועלים. 
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 מתן וילנאי:
 

 .מינו ועדה להעלות את שכר הלימוד, הבנו את זה  
 

 כספא:-טור יעל
 

אנחנו גם חושבים שסעיפים רבים בחוק קיימים במצב החוקי היום, ואין מקום לחקיקה  
כפולה; מה גם שיש מקומות שיש בחקיקה הכפולה פגיעה בסטודנטים או שהיא לא עולה בקנה 
אחד עם החוקים הקיימים. כל הסעיפים בחוק נראו לנו בעייתיים. אנחנו נדון עוד מעט על כל 

 סעיף, אבל אנחנו התנגדנו להצעת החוק.
 

 ר מיכאל מלכיאור:”היו
 

כמובן, אם יש סתירות עם חוקים אחרים, נציין את זה. אז או שנתקן את החוקים  
 את לא צריכה לחשוש, נעבוד על זה ברצינות. תודה רבה. –האחרים 

 
 עדנה הראל:

 
ככל שהיא בוטאה בכנסת כידוע, עמדת הממשלה נקבעת בוועדת שרים לחקיקה ובממשלה. 

באופן שאינו עולה בקנה אחד באופן מלא עם החלטת הממשלה שמחייבת אותנו הפקידים, אנחנו 
נשוב לוועדת השרים לחקיקה. ועדת השרים לחקיקה ועמדת הממשלה קבעו התנגדות גם לאחר 

 שהוגש ערר.
 

 מתן וילנאי:
 

 אומרים שהיה שר שהביע תמיכה. מה הסוגייה הזאת בכלל? 
 

 עדנה הראל:
 

 - -מכיוון שאני לא נכחתי במליאה, אני לא יודעת. נאמר כאן שבמליאה עמדת הממשלה 
 

 ר מיכאל מלכיאור:”היו
 

 מה שמחייב אותך זה החלטת ועדת שרים לחקיקה, ואנחנו לגמרי מבינים את זה.  
 

 עדנה הראל:
 

אה הייתה שיש אני הבנתי מחבר הכנסת אלכס מילר שעמדת הממשלה כפי שהוצגה במלי 
 הסכמה להתקדמות כפוף לתיאום עם הממשלה. 

 
 מתן וילנאי:

 
 מי הציג את זה?  

 
 עדנה הראל:

 
 אני לא יודעת. 

 
 אלכס מילר:

 
 השר זאב בוים.  
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 הראל: עדנה
 

 כרגע זה לא משנה מי. 
 

 אלכס מילר:
 

 יש פה פרוטוקול. 
 

 עדנה הראל:
 

אני הולכת אחרי מה שאמרת. כיוון  –, להפך אבל זה לא משנה, אני לא חולקת על אדוני 
שאתה אומר שזה מה שנאמר אנחנו נשוב לוועדת השרים ונביא שוב את עמדת הממשלה לאור 
האמירה שאמרתם. אחרי שזה ייבחן נשוב ונודיע לוועדה האם זה שונה מעמדת הממשלה. אם 

בעיות, ואנחנו  אפשר יהיה להתקדם בהסכמות על כל הדברים שהממשלה חושבת שמתעוררות
 ניכנס לפרטים, אז גם יכול להיות שעמדת הממשלה תשתנה. 

 
יש בשתי הצעות החוק אמירות כלליות לגבי הזכות להשכלה גבוהה וזכות הנגישות 
שמעוררות שאלות כבדות משקל. אנחנו נבקש מהוועדה להסב את תשומת הלב להשלכות 

יות, שאתה אומר שהן דקלרטיביות; אנחנו ולמשמעויות שאנחנו רואים לאופן שבו מוצגות הזכו
לא רואים אמירה בחוק אמירה דקלרטיבית, היא אמורה להיות אמירה בעלת השלכות. השאלה 

 היא מהן ההשלכות של האמירות הכלליות שיש בסעיפים הראשונים בשתי הצעות החוק.
 

ה: יותר המישור השני הוא האמירות ביחס לאופן ההתנהלות של המוסדות להשכלה הגבוה
דברים  –בחינות, פחות בחינות; הזכות לערוך בחינה; הזכות לקבל, הזכות להפסיק לימודים 

שאנחנו חושבים שחלקם הם התערבות ניכרת בניהול החיים האקדמיים של האוניברסיטאות. 
הצעות החוק אינן זהות, אבל הן מתעסקות באותם נושאים; באחת מהן יש התערבות יותר גדולה 

 ברים, ובשנייה בדברים אחרים. בחלק מהד
 

האספקט השלישי הוא אספקט התקציב, שגם בו יש הבדל בין שתי הצעות החוק. ההערכה 
התקציבית של הצעת החוק של חבר הכנסת סילבן שלום היא הערכה מאוד גבוהה, ואני אבקש 
מנציגת האוצר לפרט. אלה שלושת המישורים העיקריים שמעגנים את התנגדות הממשלה 

הצעות החוק. ההתנגדות היא לא לעצם הטיפול בזכויות סטודנטים, אלא לשתי הצעות החוק ל
 הספציפיות האלה.

 
 שבת:-נועה וגנר בן

 
אני ממשרד התמ"ת. אנחנו מבקשים לציין שיש מגזר של סטודנטים שנשאר מחוץ להצעה  

למשל, זכות לתעודת הזאת, וזאת גם עוד התנגדות משום שהזכויות לכאורה לו חלות על מגזר זה. 
המכון להכשרה בטכנולוגיה ומדע.  -סטודנט שניתנת היום לתלמידי המוסדות שבפיקוח מה"ט 

אלה מכללות שהן מערכת מקבילה בפיקוח משרד התמ"ת, והחוק הזה מתעלם לחלוטין מהזכויות 
 - - -שלה, ואף שולל 

 
 עדנה הראל:

  
. השאלה האם הם 2,3ים השאלה אם הם סטודנטים. זה שייך לשאלה על סעיפ 

 סטודנטים, האם החוק הזה אמור לחול עליהם, האם החוק הזה מקנה זכויות שנוגעות להם. 
 

 שבת:-נועה וגנר בן
 

 - - -לכאורה החוק הזה פוגע בזכויות של
 

 הראל: עדנה
 

אני לא יודעת אם אלה זכויות שמגיעות להם כי אני לא יודעת אם הם סטודנטים. אנחנו  
 תיכוני או מהי השכלה גבוהה.-דון האם החוק הזה מדבר על החינוך עלצריכים ל
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 ר מיכאל מלכיאור:”היו
 

או הגדרת "סטודנט"  –את הערת הערה שהיא במקומה. אנחנו נדון האם החוק הזה  
תיכונית שאיננה מוגדרת בחוק הזה. זאת שאלה לגיטימית. -חל גם על השכלה על –בכלל 

 הסטודנטים, בבקשה.
 

 אברהמוביץ': רועי
 

אונו. צר לי על כך שחוק -אני יו"ר אגודת הסטודנטים של הקריה האקדמית, קריית 
חברי כנסת, אבל שרת החינוך שאמונה על תחום  10זכויות הסטודנט נדון בפורום מכובד של 

 - -החינוך בוחרת
 

 ר מיכאל מלכיאור:”היו
 

. שרת החינוך לא יושבת פה כשצריך להגיד דברים לשרת החינוך אנחנו אומרים את זה 
בעבודת הטיפול בחוקים. היא כמובן תביע את עמדתה, ואנחנו גם נעבוד אתה בעניין, אבל היא לא 
תשב פה בדיונים, וזה לא מצופה ממנה. יש דיונים אחרים שהיא חייבת להיות בהם, ואנחנו אכן 

 כך.-עומדים על
 

 זבולון אורלב:
 

שהיא לא צריכה להיות, וודאי לא בשלב הזה של גם כאיש אופוזיציה אני אומר לך  
 הדיונים.

 
 :’רועי אברהמוביץ

 
לפני שדנים בחוק זכויות הסטודנט חשוב לי לדבר על הנגישות להשכלה הגבוהה. בפגישה   

שקיימנו לפני כשבועיים עם שרת החינוך במשרד החינוך, השרה ציינה בפנינו שהשנה הפחות 
ן הנגישות להשכלה הגבוהה ורישום הסטודנטים. כלומר מספר טובה במוסדות האקדמיים בעניי

הסטודנטים שהתחילו ללמוד בשנת תשס"ז הוא הנמוך ביותר. בעקבות הנתונים האלה שפחות 
סטודנטים יכולים להיכנס למוסדות להשכלה גבוהה זאת השנה הגרועה ביותר. מה עושה שרת 

הלימוד. עד עכשיו יש מעט סטודנטים  החינוך כדי לטפל במצב? היא מחליטה להעלות את שכר
אלף שקל. חשוב לי  13.5-שיש להם הזכות ללמוד, ובכל זאת הטיפול הוא בהעלאת שכר הלימוד ל
 שגם בהצעת החוק שלך, סילבן שלום, שהעניין הזה יוסדר בהצעת חוק. 

 
אלף סטודנטים, שגם זכויותיהם צריכות  140במכללות הלא מתוקצבות יש היום כמעט 

מיליון שקלים, ולא יעלה על הדעת שלאחר מספר שנים שאנחנו  80-כנס לחוק. מדובר בכלהי
מקבלים תקצוב מהמדינה בדמות ואוצ'ר אישי לכל סטודנט ומעודדים סטודנטים נגיד להם שהם 
לא יכולים להיכנס לאוניברסיטאות מכיוון שתנאי הקבלה לאוניברסיטאות הם גבוהים מאוד, 

 27וד במוסדות לא מתוקצבים. במוסדות הלא מתוקצבים אנחנו משלמים ולהגיד להם ללכת ללמ
שקלים. גם את המעט הזה  2,500-אלף שקלים. אנחנו, כבשת הרש, קיבלנו מהמדינה תמיכה של כ

לקחו לנו. אמרתי בכמה פורומים ולפני שהחוק של חבר הכנסת שלום עלה לקריאה טרומית 
אלף שקל  30-יברסיטה זה עולה למדינה למעלה משזאת שטות, כי כדי להכניס סטודנט לאונ

שקל. ולכן אני מבקש בכל  2,500בשנה; להכניס סטודנט למכללה לא מתוקצבת עולה למדינה 
לשון של בקשה, גם ממך, חבר הכנסת אלכס מילר, אף על פי שאתה מדבר על חוק דקלרטיבי 

. ממשלת ישראל בכלל שהוא טוב, המדהים הוא שממשלת ישראל מתנגדת גם לחוק דקלרטיבי
מתנגדת להשכלה הגבוהה, היא מתנגדת לחוקים דקלרטיביים, מתנגדת לחוקים שיש להם 

 - - -השפעות
 

 יואל חסון:
 

 שרת החינוך מתנגדת להשכלה הגבוהה.   
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 :’רועי אברהמוביץ
  
 את ועדת שוחט הקים אולמרט יחד עם הירשזון יחד עם שרת החינוך. 

 
 יואל חסון:

 
 - - - 

 
 :’רועי אברהמוביץ

  
נכון, ואנחנו תוקפים את שרת החינוך. בייגה שוחט אומר מראש שהוא בעד העלאת שכר  

הלימוד, אני בעד שכר מרצים דיפרנציאלי. הרי לא יכול להיות שכבר מראש ועדה היא ועדה 
אז בשביל מה להקים ועדה? בשביל מה לבלבל את הראש? תהיה  –מכורה, והדעות שלה ידועות 

חלטת ממשלה שרוצים להעלות את שכר הלימוד. בשביל מה לעשות מעטפת כזאת יפה של ה
 ועדות?

 
 מיכאל מלכיאור: ר”היו

 
 אני מבקש להביע עמדה עקרונית. 

 
 ’:אברהמוביץ רועי

  
אני מבקש להכניס לחוק את נושא התמיכה במכללות הלא מתוקצבות; שנית, אני מבקש  

 להכניס לחוק את העלאת ייצוג הסטודנטים במל"ג משני נציגים לשמונה נציגים.
 

 עדנה הראל:
 

 אפשר להכניס את כולם. 
 

 :’רועי אברהמוביץ
 

 - -נציגים 50אני מדבר ברצינות. לא יכול להיות שבמל"ג שיש בו  
 

 עדנה הראל:
 

 , שנה ראשונה בתואר ראשון.25 
 

 :’רועי אברהמוביץ
 

נוסף לכך, אני תובע להמשיך את הפחתת שכר הלימוד בסעיף שהכנסת בחוק. זה דבר  
 נכון להצמיד את שכר הלימוד לשכר הממוצע במשק.

 
 מיכאל מלכיאור: ר”היו

 
 זה מה שיש בחוק. 

 
 ’:אברהמוביץ רועי

  
 א בחוק, זה דבר נכון וחכם. אלכס, תנסה להצטרף לעניין הזה.אני יודע שזה נמצ 

 
 אלכס מילר:

 
 אם השכר הממוצע יעלה אז תתחיל להעלות את שכר הלימוד?  

 
 :’רועי אברהמוביץ

 
אם השכר הממוצע יעלה גם המצב במשק יהיה טוב יותר, ולאנשים תהיה אפשרות לשלם  

 את שכר הלימוד. 
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שלך ידועות ומוכרות. כשאומרים פה לא לדבר על החוק כי  חבר הכנסת מלכיאור, הדעות

יש ועדת שוחט, זה עורבא פרח. ועדת שוחט הוקמה כדי למשוך זמן וכדי לעכב את כל התהליך 
בהשכלה הגבוהה. ההשכלה הגבוהה נמצאת בהתרסקות אמיתית. תצאו מחוץ לכנסת; יש אצלנו 

שי גומרים את החודש, ופה מדברים על סטודנטים שעובדים בניקיון של חדרי מדרגות, ובקו
העלאת שכר הלימוד. הרי זאת פשוט רשעות להעלות בכנסת הצעה להעלות את שכר הלימוד. 
באירופה יש מדינות שמשלמות מלגות לסטודנטים כדי שייכנסו פנימה. עשו חשבון שסטודנט 

ארבעה מסטודנט הכנסה פי שלושה או פי -שלומד לקראת תואר ראשון שווה למדינה מבחינת מס
ללא השכלה, וסטודנט שלומד לתואר שני שווה בתשלום מסים פי חמישה או פי שישה מסטודנט 
 לתואר ראשון. איזו מין רשעות זאת במקום לאפשר לסטודנטים להיכנס פנימה למוסדות וללמוד?

 
דבר אחרון, אני מבקש שוועדת החינוך תדון על ועדת שוחט ותתנגד לה, ותצא החלטה  

 ם מבקשים לפרק את ועדת שוחט וליישם את מסקנות ועדת וינוגרד.שאת
 

 יואל חסון:
 

 לא יקשיבו לנו, מה זה יעזור?  
 

 ר מיכאל מלכיאור:”היו
 

תודה. אנחנו לא נעלה את כל הדברים עכשיו על השולחן. בעבודה עם החוק נגיע לכל  
ת, ויחד עם זה לחוק התחומים האלה, ויש תחומים עקרוניים. אני מקווה שנגיע להסכמו

משמעותי שיעגן את זכויות הסטודנטים בישראל לזמן ארוך מאוד. זאת הכוונה שלנו, ואנחנו 
כותבים כל הערה עקרונית שנאמרת עכשיו. יש דברים מאוד חשובים שנגיע אליהם בהמשך 

 הטיפול. חברת הכנסת רונית תירוש, בבקשה.
 

 רונית תירוש:
 

מטרים שבגינם קיימת התנגדות: ראשית, היא הזכירה את עדנה הראל הזכירה שלושה פר 
הממשלה, ואם הבנתי נכון בוועדת שרים הממשלה התנגדה, אבל כפוף להמשך תיאום עם משרד 
החינוך אם ימשיכו. אני שוב מאוכזבת משרת החינוך, כי היא בעצם מתנהלת באופן עקבי אותו 

הממשלה זה עבר בקריאה טרומית, זה דבר; היא נגד הסטודנטים. העובדה שלמרות התנגדות 
אומר שהכנסת באופן חוצה מפלגות רוצה בחוק. אני מצפה משרת החינוך לתמוך, כי גם אם יש 
לה הסתייגויות מסעיף כזה או אחר בהצעה זה לגיטימי, אבל להתנגד באופן גורף זה מאוד 

עשתה טוב לסטודנטים,  מאכזב. זה קושר אותי מיד לנושא ועדות שוחט ווינוגרד. החלטת וינוגרד
ועצם זה שעכשיו החליטו ראש הממשלה, שר האוצר ושרת החינוך להקים ועדה חלופית 
המשמעות היא לאותת בבוטות לעומד בראשה שוחט, מעבר לעמדותיו להביא המלצות מנוגדות 
להמלצות ועדת וינוגרד; דהיינו, תביא המלצות להעלות את שכר הלימוד. זאת שערורייה. 

 - -ייה כפולה בעיניי היא שמתייחסים לסטודנטיםושערור
 

 ר מיכאל מלכיאור:”היו
 

 כך.-נדמה לי שלא היה צריך לשכנע אותו כל 
 

 רונית תירוש:
 

נכון. מעבר לכך שבחרו יושב ראש בדיוק כפי שהם רוצים, שיביא את ה"סחורה", עצם  
ע הוא קיבל על עצמו את הקמת ועדה חלופית לוינוגרד זאת שערורייה. אגב, אני מתפלאת מדו

 בדיקת המלחמה לאחר שמיישנים את ההמלצות שלו על המדפים. 
 

הטענות גם בעניין המכללות הבלתי מתוקצבות, שקראתי עליהן היום בבוקר ששני שלישים 
 22רבותיי, מספיק לסמוך על ההורים. אדם בן  –מהסטודנטים בהן באים מבתים מבוססים 

זה אדם שרוצה להוכיח שהוא שווה בזכות עצמו ולא בזכות הוריו. ומעלה  25ומעלה, וודאי בן 
להשעין את הילדים על הוריהם ולהתנות את זה בכך שהם באים מרקע מבוסס, והוריהם נותנים 
את הכסף, ולכן המדינה לא צריכה להיטיב עמם, זאת שערורייה. הסטודנטים ככלל הם אנשים 

בישראל. גם אם הם מביאים מכונית מכובדת שמתפרנסים למחייתם ומנסים להקים משפחה 
שאבא קנה, בסדר. אבל מכאן ואילך הוא צריך לממן את עצמו. ועובדה שהם אנשים עובדים. 
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שיביאו תלושי משכורת ממקומות עבודתם ויראו ממה הם מתפרנסים. אז מה המדינה עושה 
 להם? מחפשת להעלות את שכר הסטודנטים. אני בוודאי אתנגד לזה.

 
הראל דיברה על הממשלה, אבל היא לא הזכירה את החופש האקדמי לגישה להשכלה  עדנה

אפשר לפגוע בסעיף כזה וכזה ולהגיד להם לעשות -גבוהה. לדבריה, בשם החופש האקדמי אי
בחינות או לא לעשות בחינות. אני גם לא רוצה לפגוע בחופש האקדמי, אבל יש דבר אחד בסיסי 

, והוא אפילו לא חוקתי בעיניי: הגישה השוויונית של המועמד בעיניי שפוגע בחופש האקדמי
לרכישת השכלה גבוהה. כל המבחנים למיניהם, כמו ועדת קבלה, גורעים מזכות השוויון של 
המועמד להיות סטודנט. יש פה פגיעה בזכויות חוקתיות, ולכן אני מציעה לא להתנגד להצעה כולה 

התנגד למה שבאמת פוגע בחופש האקדמי ולא בזכות סעיף, ול-באופן גורף, אלא לבחון סעיף
 החוקתית של הסטודנטים. 

 
אני הגשתי הצעת חוק לעניין הזה, וכבר לפני שהגשתי אותה האוצר התנגד, אבל אני רוצה 
להעלות את זה. בהצעה של חבר הכנסת מילר יש נושא עיגון המלגות. אני ביקשתי שיהיה פטור 

 ממס למלגות.
 

 :רועי אברהמוביץ
 

 - - -זה כתוב בחוק 
 

 דויטש:-מיכל הקר
 

 תלוי איזה. היא מדברת על הצעת חוק של מלגות קיום. 
 

 רונית תירוש:
 

יש הרבה מלגות קיום שלפעמים מנוצלות במוסד האקדמי או באוניברסיטה כחלופה  
לשכר עבודה: תעבוד, לא ניתן לך שכר, אלא מלגת קיום. אני לא מדברת על זה. מה שאפשר 

תפטרו את זה ממיסוי.  –וכיח שהוא חלופה לשכר, אז כמו שכר, שיעמוד למיסוי. אבל מה שלא לה
 - -הרבה מאוד קרנות מחוץ לאוניברסיטאות

 
 דויטש:-מיכל הקר

 
גם בתשובה של רשות המסים להצעת החוק שלך אנחנו הבחנו בין המלגות שהן תחליף  

את הדוקטורט, והוא הופך להיות נכס של  שכר, בין המלגות לדוקטורנטים שאומרים להם להגיש
האוניברסיטה, והם יעבדו בתרגול או בהרצאה. בזה יש לנו מספר תיקים נגד מספר 
אוניברסיטאות. יש לנו מלגות שהן מלגות הצטיינות ממש, שאין להם מקור לחיוב במס, ואותם 

 אנחנו לא מחייבים.
 

 רונית תירוש:
 

מס על כל מלגות הקיום באופן גורף. הזכרתי את זה אין בעיה. אבל עדיין אתם מטילים  
כי הגישה של האוצר היא עקבית בעניין הזה, והיא פוגעת בסופו של דבר בסטודנטים. התוצאה 
היא שסטנלי פישר שכולנו מסכימים על מקצועיותו ועל יושרו ואומר שהמדינה הזאת מבריחה את 

 המוחות הטובים מתוכה.
 

 זבולון אורלב:
 

שותף לחוק של אלכס מילר. בחוק הזה יש הרבה פרטים, אבל יש בו עיקרון אחד: גם אני  
העיקרון הוא הזכות של אזרח בישראל ללמוד במוסד להשכלה גבוהה. זאת בעיניי זכות חוקתית. 
המאבק על מונופול הידע הסתיים כבר לפני הרבה שנים. המאבק על מונופול הידע, שידע זה כוח 

המאבק הפילוסופי  –כולים לזכות בו, ורק מי שיש לו כסף יכול לזכות בו ועוצמה, ורק מעטים י
הזה נגמר מזמן. המשימה של חברה ושל מדינה היא להגדיל ככל האפשר את מספר הלומדים 

. אני שמח שיש הישג גדול למדינת ולהגביה ככל האפשר את התארים שאנשים יכולים לשאת בהם
אלף סטודנטים, אבל זה עדיין לא מספיק. אין  250-אלף ל 100-' עד היום זה צמח מ92-ישראל שמ

לנו מספיק זכאים לתעודת בגרות, ועדיין אין לנו מספיק סטודנטים, ועדיין אין לנו מספיק בתואר 
שני ובתואר שלישי. צריך לזכור שהיתרון היחסי שלנו מול כל האיומים שלנו הוא האוצר האנושי. 

שה כל דבר כדי להביא למקסימום לומדים ותארים. לדעתי, זה מדינה שהיא חפצת חיים הייתה עו
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המסר של החוק הזה. החוק הזה הוא הזכות ללמוד בהשכלה גבוהה. אפשר להתווכח על פרט כזה 
איך זה פוגע בחופש האקדמי? זה לא פוגע בחופש האקדמי. לדעתי, מי שטוען שיש  –ועל פרט אחר 

ויכוח על מונופול הידע. זה לא פוגע. אני לא פונה למרצה בכך פגיעה בחופש האקדמי עדיין מצוי בו
הבודד, אני פונה למדינה: נא לבנות מערכת של השכלה גבוהה כך שכל אזרח שרוצה יכול ללמוד 

 בה.
 

כמחנך שלמד פעם מפרופ' באשי שהיה המדען הראשי של משרד החינוך והתרבות:  
ים ולפי דתיים וחילוניים ולפי ערבים הוא לא חילק את השכל לפי עשירים ועני-ברוך-הקדוש

לכולם יש אותו שכל. מה ההבדלים בינינו? הרקע והמוצא. כל תלמיד יכול להגיע לכל  –ויהודים 
הישג, זאת רק שאלה של השקעה של זמן ושל כסף. לכן הזכות הבסיסית הזאת חייבת להיות, ועל 

 תהיה מירבית. זה אני שותף בחוק הזה ואאבק ככל האפשר כדי שהזכות הזאת 
 

 עבאס זכור:
 

אני מברך את חברי הכנסת על הצעת החוק, ואני בעדה. כל זמן שלא מאפשרים  
לסטודנטים ללמוד זה לא מבריח רק את המוחות מהארץ, אלא אנחנו מפסידים מזה, ואנחנו 
 מפסידים גם את  הילדים שלנו. כשהילדים שלנו הולכים ללמוד באיטליה או בגרמניה או בירדן,

אלפי ילדים ערביים לומדים בירדן, כי אין להם אפשרות  ללמוד בישראל. הם רוצים ללמוד בארץ. 
הם לומדים שם ונשארים שם אחרי הלימודים שלהם. לכן אנחנו מפסידים את הילדים שלנו. לכן 

 נאפשר לכל מי שרוצה ללמוד להגיע לאוניברסיטה.
 

 ר מיכאל מלכיאור:”היו
 

 ודנטים בבקשה.תודה רבה. ארגון הסט 
 
 איתי ברדה: 

 
אני יושב ראש ארגון הסטודנטים הארצי. אני מברך את חברי הכנסת סילבן שלום ואלכס  

 מילר שמובילים את הצעת החוק החשובה הזאת. 
 

עקרונית חשוב ליצור אחידות ושקיפות בעניין זכויות הסטודנטים. זה לא סוד שכל מוסד 
 פי הבנתו. -ניו ועלפי ראות עי-קובע דברים שונים, על

 
חבר הכנסת שלום דיבר על קיפוח סטודנטים בשירות הציבורי. סטודנטים במכללות עדיין 
מקופחים בכניסה לתואר שני ובכניסה לשוק העבודה. יש דברים בשוק העבודה שאנחנו יכולים 
 להתמודד אתם, כמו השירות הציבורי, אבל יש עדיין אפליה בכניסה לתואר שני כי המועצה

להשכלה גבוהה מאשרת לתת למוסד את האישור להסמיך בוגרים לתואר ראשון בלי שום הבדל 
בין מכללה לבין אוניברסיטה. ועדיין סטודנטים במכללות מופלים לרעה בכניסה לתואר שני 

 לטובת בוגרי האוניברסיטאות. 
 

וק הזאת דבר שני, לא בכל מוסד יש אגודת סטודנטים. אתם, שמובילים כאן את הצעת הח
הייתם מנהיגי סטודנטים, מכירים את התרומה של אגודת הסטודנטים לסטודנטים ולמכללה. 
חשוב מאוד שזה יהיה מעוגן. יש מספר מכללות שלא מאפשרות להקים אגודת סטודנטים, אלא 

 מעין שלוחה של ועד מתוך המכללה עצמה ששולטת ומנהלת את כל העניינים שם. 
 

בשנה וחצי האחרונות מקבלים הנחה בתחבורה הציבורית אך ורק בתחבורה הציבורית כבר 
אביב ובירושלים. הסטודנטים במכללות -סטודנטים הלומדים באוניברסיטאות בחיפה, בתל

 מקופחים ולא מקבלים אפילו אחוז אחד של הנחה. 
 

דבר נוסף הוא החגים במגזר הערבי. מוסדות לא נותנים אישור לסטודנטים ערביים להיעדר 
אותו יום או יומיים בגלל החגים. הסטודנט נאלץ לספוג היעדרות במניין ההיעדרויות המותרות מ

 לו. 
 

נציגת המל"ג, כולנו מבינים את עניין החופש האקדמי. גם אנחנו הסטודנטים מבינים 
ומכבדים את החופש האקדמי. אבל בגלל החופש האקדמי חברים שלנו שהיו במלחמה בלבנון לא 

קלות, והיו צריכים להיות תלויים במוסד כזה או אחר ולבקש מועדי ג' או הקלות יכלו לקבל ה
כאלה ואחרות. דרשנו משרת החינוך ומהמועצה להשכלה גבוהה לקבוע רף או הנחיה שתכלול את 
כל המוסדות במדינת ישראל, כי אין שום הבדל בין חייל שנלחם בלבנון אם הוא לומד במכללת 
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אביב. לצערנו, בגלל החופש האקדמי הזה, החברים שחזרו מלבנון -תל יזרעאל או באוניברסיטת
 הוזנחו ונאלצו להיות תלויים בחסדיהם של מכללות או של חוגים ומרצים.

 
 כספא:-יעל טור

 
בעניין הזה אני אציין שיש אמנת סטודנטים המשרתים במילואים שחתמו עליה מרבית  

 - -הה היא שהביאה את הנושא הזההמוסדות להשכלה גבוהה, והמועצה להשכלה גבו
 

 איתי ברדה:
 

 - -הבעיה היא ב"מרבית"; מה קורה  עם המכללות שלא חתמו על זה  
 

 כספא:-יעל טור
 

לדעתי, כמעט כל המוסדות להשכלה לגבוהה חתמו עליה, והם עומדים על זה. אחרי  
 המלחמה גם הקמנו מערכת אצלנו שענתה לכל הפניות.

 
 איתי ברדה:

 
 - -ועדת שוחט זה לא המקום לעשות פוליטיקה בנושא 

 
 זבולון אורלב:

 
 זה לא המקום?  

 
 איתי ברדה:

 
 - -זה לא המקום, כי אנחנו דנים בחוק זכויות הסטודנטים 

 
 מיכאל מלכיאור: ר”היו

 
 זה לא הזמן. 

 
 ברדה: איתי

 
ים ומה שאנחנו חושבים על שרת החינוך אנחנו אומרים בפורומים אחרים. יושב- - 

במועצה להשכלה גבוהה ושומעים שעכשיו הקימו תת ועדה שבוחנת את היחס בין 
האוניברסיטאות לבין מכללות, ושומעים מהמל"ג שזה התפקיד של המועצה להשכלה גבוהה. הם 
יושבים בדיון ושואלים מה התפקיד שלהם, בשביל מה הם מתכנסים אם ועדת שוחט בוחנת משהו 

צה להשכלה גבוהה. לכן המועצה להשכלה גבוהה צריכה להיות עם שהוא גולת הכותרת של המוע
הסטודנטים, צריכה לתמוך בכל מה שקשור לזכויות סטודנטים, וזה לגיטימי להעלות הסתייגויות 

 שפוגעות בחופש האקדמי. אני מקווה מאוד שהחוק יקודם ויחוקק במהרה.
 

190



 החינוך, התרבות והספורט ועדת
8.1.2007 

22 

 איתי שונשיין:
 

י פעם ראשונה מתייחסים אלינו באמת. בלי ספק, בוקר טוב לכולם. אני חושב שזה יפה, כ 
בחוק הזה יש הרבה דברים טובים כי הם מקבעים בחקיקה את הדברים שנעשים בפועל ברוב 
המוסדות. זה נותן לנו סוג של הרגשה טובה ושל אמונה בבית הזה. אנחנו בהתאחדות, ואני מאמין 

 לחוק. שגם החברים מהארגון, נביא עוד כמה תיקונים ספציפיים 
 

הבעיה העקרונית שלי היא הסעיפים התקציביים. בעניין התחבורה הציבורית אנחנו 
הנחה בכל  50%מנהלים דין ודברים ארוך עם משרד התחבורה בעניין התחבורה הציבורית על 

המוסדות בארץ. עד היום רושתו מספר אוניברסיטאות ומספר מכללות, לא יותר מזה. 
מיליון שקל. זה כל הסיפור שמטרתו הוא להפחית את  15-הוא כ הנחה לסטודנטים 50%פרויקט

מספר הנושאים במכוניות וכן כדי להקל על ציבור שתורם מעצמו גם בצבא, גם במילואים ולעתיד 
המדינה. צריך לקחת את זה בחשבון כי זה לא כסף גדול. יש פה בעיות אמיתיות במאבק בין 

 ה. אנחנו מכירים את זה מבפנים.משרד התחבורה לבין משרד האוצר על יוקר
 

 סילבן שלום:
 

. 50%אף סטודנט לא נוסע סתם, אפילו אם זה היה חינם, בעיקר אם הוא צריך לשלם  
 הנסיעה היא הכרחית.

 
 עדנה הראל:

 
 .50%הוא מרוויח  

 
 סילבן שלום:

 
 אבל הוא בכל מקרה משלם. הוא נוסע סתם?  

 
 איתי שונשיין:

 
רוצים לעודד תחבורה ציבורית במקומות שלא נוסעים הרבה.  משרד האוצר אומר שהם 

שבע וממכללות בצפון ואומרים שהם נוסעים הרבה, אז למה לא מקלים -באים החבר'ה מבאר
עלינו? משרד האוצר, אומר שהוא רוצה להגיע למצב שבמקום שלא נוסעים הרבה הוא ייתן כסף, 

 זאת אומרת הם לא רוצים באמת להקל. ובמקום שנוסעים לא לתת, כי גם ככה הם נוסעים. 
 

בנושא מס ההכנסה צריך לטפל יותר לעומק. בזמנו מפלגת שינוי טיפלה בנושא הזה, אבל 
 - -לא מספיק חזק ואינטנסיבי. צריך להגביר את זה ולעבוד על זה היטב

 
 ר מיכאל מלכיאור:”היו

 
 בגלל זה הם לא קיימים יותר. 

 
 איתי שונשיין:

 
הוא הנושא האקוטי הבוער ביותר שאני מאמין  –הכסף האמיתי  –מוד נושא שכר הלי 

שלקראת סמסטר ב' הוא יתפוס תאוצה הרבה יותר מסיבית כי אנחנו לא רוצים לפגוע במבחנים 
של החבר'ה שלנו. יש פה ממשלה שפשוט "לא שמה" על הבית הזה. ועדת חינוך דיברה על כך 

כך מבטלים את -מוחקים את זה בהינף יד; אחרשצריך להמשיך את ועדת וינוגרד, ופשוט 
הסמכויות של המל"ג ומקימים ועדה שהטענות שלה הן לכאורה לבחון את כל  מצב ההשכלה 
הגבוהה: הבדל בין מכללות לבין אוניברסיטאות, כל מיני תארים. בואו נגיד את האמת, השרה 

ואמרה שיש בעיה של  –י סליחה על הביטו –ביום שבת בטלוויזיה חשפה את הפרצוף האמיתי 
 כסף, והיא מתכוונת לקחת כסף מהסטודנטים. נגמר הסיפור.
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 עדנה הראל:
 

 אבל היא גם דיברה על המודל האוסטרלי. 
 

 איתי שונשיין:
 

המודל האוסטרלי הוא כרגע לא רלוונטי לנו, ועם כל הכבוד, אנחנו כצרכנים נקבע איך  
 אנחנו רואים את ההשכלה. 

 
 קריאות:

 
- - - 

 
 זבולון אורלב:

 
 איתי, אל תסתכל בטלוויזיה בשבת.  

 
 מיכאל מלכיאור: ר”היו

 
 השאלה האם זה נקרא "הנאה ממעשה שבת".  

 
 איתי שונשיין:

 
 זה היה במוצאי שבת. 

 
כמו שאמרתי, החוק הזה הוא חוק טוב, ויש פה התייחסות. יחד עם זאת אנחנו נמצאים 

אביב בנושא עובדי -וך שכרגע מכנסת מסיבת עיתונאים בתלהיום במאבק לא פשוט מול שרת החינ
 - -קבלן כדי להסיט את התקשורת מהדיון הזה. זה יפה, אני לא אומר שלא

 
 זבולון אורלב:

 
 במקום מורים מביאים עובדי קבלן? 

 
 איתי שונשיין:

 
 לא, היא עושה מסיבת עיתונאים על כל עובדי הקבלן שעובדים במערכות החינוך כי היא 

 לא רוצה שתוסט האש לעבר ועדה שדנה בסטודנטים. 
 

החוק הוא חוק טוב, אבל אנחנו נמצאים בקונפליקט הרבה יותר עמוק בנושא שלנו. 
הולכים להעלות את שכר הלימוד באחוזים גבוהים; הולכים לא ליישם החלטה שלטונית משנת 

משרד האוצר בשנים  , והולכים לממן את כל הגירעונות של מערכת ההשכלה הגבוהה.2001
האחרונות מקצץ ומקצץ, וגם האוניברסיטאות  והמכללות נכנסו לגירעונות עתק, ואז מה שקורה 

פניו, אבל מי -הוא שלוקחים מהכיס של הסטודנט ומעבירים למוסדות. זה פתרון מאוד יצירתי על
 –האופוזיציה שהם חברי קואליציה לא צריכים לתת יד למהלך כזה. אנחנו נפגשים גם עם סיעות 

אמון -איחוד לאומי ונפגשנו גם עם הליכוד, והם אפילו יגישו הצעת אי-יש לנו פגישה עם המפד"ל
 - -בממשלה על כל ההתנהלות הזאת

 
 יעל פרבר:

 
 הגישו. 

 
 איתי שונשיין:

  
 אז עוד יותר טוב.  

 
 כל ההתנהלות סביב כל מה שקורה היום לציבור הסטודנטים היא דבר מבזה. עם כל

הכבוד, כשמבטלים החלטה שלטונית קודמת, איך הציבור מסתכל על הממשלה שלו שלאורך 
 השנים לא מיישמת החלטות ממשלה. 
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ופה לא שמעתי הצהרה ממך, מיכאל מלכיאור לגבי ועדת שוחט  –דבר שני, מקימה ועדה 

ישב  שבראשה עומד פוליטיקאי בדימוס, שאף פעם לא ישב בוועדות של השכלה גבוהה, תמיד
שופט בדימוס נטול משוא פנים. פה מגיע פוליטיקאי שדעותיו ידועות מראש שאומר שהוא הולך 
להעלות את שכר הלימוד, ויש משבר במערכת ההשכלה הגבוהה. יותר מזה, כדי לוודא שהתהליך 
הזה יצליח מנסים לעשות לסטודנטים מה שעשו בדוח דברת. היועצת המשפטית של המל"ג 

ועדות כדי שנכשיר את -לסטודנטים להיכנס לוועדה. ניסו לקבור אותנו בתתאומרת שהציעו 
השרץ הזה שנקרא "ועדת שוחט", ולמעשה, לוודא שהכול יעבור שם כמו שצריך. כל טענה שאנחנו 

ועדה, ואז הם יעבירו את מה שהם -מעלים בציבור אומרים לנו, "לא" ומציעים לנו לשבת בתת
 שם למטה.  רוצים, אבל הקול שלנו יישמע

 
משמעית, שאנחנו מצפים שהמדינה תעמוד -אז אנחנו ציבור הסטודנטים מודיעים חד

כן אנחנו מצפים שיוסיפו תקציבים למערכת ההשכלה הגבוהה דרך -בהתחייבות ממשלתית; כמו
 - -וגם שרת החינוך  –משרד האוצר, ושהבית הזה  וגם הוועדה הזאת 

 
 מיכאל מלכיאור: ר”היו

 
 שלה, תקשיבו.נציגי הממ 

 
 עדנה הראל:

 
 הוא כל הזמן מעורר אצלנו דיון. 

 
 איתי שונשיין:

 
 זה דיון מעניין שסוף סוף מגיע אליכם, אבל זה טוב.  

 
תיאבק על הגדלת התקציבים בצורה אמיתית ונכונה ולא תנסה לעשות פה כל מיני  - -

מספרים סיפורים, ואם נעשה  רימוני עשן לאוויר, מודלים אוסטרליים, שכר לימוד דיפרנציאלי.
 השוואות למקומות אחרים בעולם, האמינו לי שלא יהיה הרבה מה להגיד. 

 
אנחנו נילחם בכל הכוח על פירוק ועדת הכסת"ח הזאת שנקראת "ועדת שוחט", 

 שמטרתה להפריט את מערכת ההשכלה הגבוהה. 
 

שכר הלימוד יש אפשרויות שגם הוועדה הזאת תקים בעצמה ועדה שתבחן את נושא 
ואת נושא ההשכלה הגבוהה ותביא ממצאים, אנחנו מוכנים להיות שותפים. אני גם 
ביקשתי להיפגש אתך על כך. אני יודע שלפחות כאן אנחנו נמצאים במקום ניטרלי, במקום 

 אמיתי שחושב. תודה.
 

 ר מיכאל מלכיאור:”היו
 

את זה אנחנו מוכנים  –אני מקווה שזה לא מקום ניטרלי, אבל "מקום אמיתי שחושב"  
 לקבל.

 
אני רוצה להקריא מתוך פרוטוקול המליאה את הדברים שאמר השר זאב בוים שייצג את  

הממשלה בדיון בהצעה של חבר הכנסת מילר במליאה כששרת החינוך הייתה בחו"ל. אני אקריא 
, ומה שהיה בדיוק מה שהוא אמר. אני אמרתי, שמה שהיה בדיון בוועדת השרים אנחנו לא יודעים

בכנסת אתם לא יודעים. אבל בכל זאת זה הדבר הציבורי שיש לו גם השפעה כלשהי על האופן שבו 
אנחנו תופסים את עמדת הממשלה, אחרת הכול חוכא ואיטלולא. נאמר כך: "לגבי העמדה של 
הממשלה. העמדה של הממשלה תומכת בהעברת הצעת החוק של אלכס מילר והחברים האחרים, 

שמעיד חבר הכנסת סילבן שלום שההצעה שלו דומה, אני מציע לכל חברי הבית להצטרף  ומכיוון
לתמיכה גם בהצעה של חבר הכנסת סילבן שלום, ובדיון בוועדת החינוך יתבררו ההבדלים. יש 
להניח שזה ייעשה בתיאום עם שרת החינוך". מי שרוצה להוציא את הפרוטוקול יכול להוציא את 

כך הייתה דרישה לתיאום שחבר הכנסת אלכס מילר קיבל, וחבר הכנסת -חרמלוא הפרוטוקול. א
 סילבן שלום לא קיבל. ההתנהלות של הממשלה בעניין הזה היא תמוהה, בלשון המעטה.
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 דב חנין:
 

אדוני היושב ראש, אני מביע את הערכתי לשתי הצעות החוק. מעבר לתמונה הכללית   
עצמם, הושקעה הרבה מחשבה בהצעת החוק. הצעות ולנושא שהם חשובים וראויים מאוד כשל

החוק מקיפות ורחבות. אני מניח שבדיונים יהיו כמה פרטים שנלבן בינינו, וגם לי יש כמה רעיונות 
 והצעות, אבל זה לא במקום ההערכה הרבה שמגיעה ליוזמי שתי ההצעות האלה.

 
במשבר הולך אדוני היושב ראש, החוקים האלה דחופים. מערכת ההשכלה נמצאת  

ומתמשך, וכנראה לצערנו, גם מעמיק. ציבור הסטודנטים, כנראה, עומד לשלם את מחירו של 
המשבר הזה. למרות כל ההבטחות וכל הדיבורים וכל הוועדות שהיו, מסתבר שאם לא יהיה חוק 
שיעגן בבירור את זכויותיהם ואת מעמדם של הסטודנטים בישראל, גם הזכויות הקיימות היום 

 ויתכרסמו בהמשך הדרך. לכן צריך לקדם את החוקים האלה צריך לקדם במהירות. ילכו
 

אני רוצה לסיים בהתייחסות למאבק שמתנהל נגד ועדת שוחט. זאת שערורייה. אחרי  
כי הרי היא לא קמה נגד הממשלה, אלא בתמיכתה,  –שהוקמה ועדת וינוגרד ביוזמת הממשלה 
  - -יהוהממשלה גם התחייבה לקבל את המלצות

 
 ר מיכאל מלכיאור:”היו

 
 היא גם קיבלה.  

 
 דב חנין:

 
וגם קיבלה את המלצותיה. ויותר מזה, שמעתי את שרת החינוך בקדנציה הקודמת לפני   

שהייתה שרת חינוך, שהיא חושבת שוועדת וינוגרד המליצה המלצות נכונות ובכיוון הנכון. מה 
צות ועדת וינוגרד; העלאת שכר הלימוד שקורה היום זה מהלך של נסיגה מאורגנת מהמל

באמצעות ועדה שמראש כולנו יודעים ומעריכים לאן היא תגיע. הרעיון להקים ועדת משנה 
במסגרת ועדת החינוך שתעסוק בנושא שכר הלימוד של הסטודנטים הוא רעיון מאוד נכון. הגיע 

כאילו היא השחקן היחיד  הזמן שגם הכנסת תתערב בעניין הזה. הממשלה לא יכולה לנהוג בעניין
כי אנחנו רואים שהיא לא יודעת לנהוג בו כמו שצריך. בשבוע שעבר היינו במצב שמערכת 
ההשכלה הגבוהה הושבתה, ואם אנחנו נמשיך בכיוון הזה השבתה כזאת יכולה להתחדש, ואולי 

דים אפילו להתרחב. אני מציע להקדים רפואה למכה, ונייצר מהלך של הכנסת שהוא מהלך מק
 משבר שימנע מהמערכת הזאת להיפגע, כפי שהיא עתידה להיפגע קשות.

 
 מיכאל מלכיאור: ר”היו

 
 משרד האוצר רוצה לומר משהו עקרוני על כך? 

 
 דויטש:-מיכל הקר

 
מיליון שקל בין עלות הצעת החוק של חבר  500רק להבהיר שיש פער ניכר של כמעט  

 סת סילבן שלום.הכנסת אלכס מילר לבין הצעתו של חבר הכנ
 

 זבולון אורלב:
 

 אתם תומכים, אז זה בסדר.  
 

 דויטש:-מיכל הקר
 

 אנחנו לא תומכים. הממשלה מתנגדת. 
 

 ר מיכאל מלכיאור:”היו
 

כשנגיע לסעיפים הרלוונטיים של הנושא נקבל אומדני עלות. גם בנושא הזה אנחנו נקבל  
 המלצות.
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 סילבן שלום:
 

הרמתי טלפון לראש אגף התקציבים, קובי הבר, ואמרתי שאני לפני ועדת שרים לחקיקה   
אהיה מוכן שכל הסעיפים התקציביים ייעשו אם שר האוצר יתמוך בהצעת החוק. תשובתו הייתה 

שעות תשובתו הייתה "לא". מאחר שמשרד האוצר  24שהוא יבדוק את העניין ויחזור אליי; כעבור 
התקציביים בתיאום אתו, לא הסכים, לבוא קיבל ממני הסכמה מראש לעשות את הסעיפים 

 ולהגיד כך, זה לא מכובד.
 

 דויטש:-מיכל הקר
 

אם תוכל לעזור לי בקצה חוט איך אני יכולה לתאם הכרה בהוצאות שכר לימוד, כאשר  
הכנסה ולקבוע -הממשלה והכנסת מחליטות רק לפני חצי שנה להוסיף סעיף מבהיר לפקודת מס

 דמית אינן מותרות לניכוי.שהוצאות לרכישת השכלה אק
 

 סילבן שלום:
 

את לא מבינה, סליחה שאני אומר. התיאום הוא בעניין מה יהיה גובה העלות התקציבית   
 שאנחנו נהיה מוכנים לתת לעניין הזה. אין לזה שום קשר למה שאת אמרת.

 
 דויטש:-הקר מיכל

 
על הכרה בהוצאות מול  מיליון דיברתי רק על הסעיף שלך שמדבר 500כשאני דיברתי על  

 סעיף נקודת הזיכוי לבעלי תואר שלישי.
 

 ר מיכאל מלכיאור:”היו
 

משרד האוצר לא אמר שהם יתמכו אם אתה תוריד את כל העלות. אני לא מבין מה  
 - -השאלה כלפי 

 
 סילבן שלום:

 
גילוי נאות. אני התקשרתי לקובי הבר לפני הצבעת ועדת השרים לחקיקה, ואמרתי לו   

אם שר האוצר יתמוך בעניין הזה, אני מוכן שכל הנושא הכלכלי ייעשה בתיאום עם קובי הבר. ש
 24ואני יודע מה זה תיאום עם ראש אגף תקציבים. הוא אמר שהוא יבדוק את העניין, וכעבור 

שעות חזר אליי ואמר שהוא לא יכול להעביר את זה. אמרתי לו שאם הוא לא יכול להעביר, אני 
זה כמו שזה, ואחרי זה נדון בוועדה. הם לא באו בידיים נקיות. אם הם היו באמת משאיר את 

חושבים שהעלות היא כזאת מטורפת וגבוהה, והיו באים אתנו בדין ודברים לפני ההצבעה בוועדת 
שרים לחקיקה יכול להיות שהם היו מוציאים תוצאה טובה יותר ממה שיש להם עכשיו. אז לבוא 

 - -שלא קיבלתם את ההצעה, שאני מוכן להקטין את העלויות ולהגיד עכשיו אחרי
 

 ר מיכאל מלכיאור:”היו
 

כן. אז מה -אתה לא מצפה ממשרד האוצר, שלא היה מוכן לעשות אתך את התיאום לפני  
 לא בסדר במה שהם אומרים פה? הם עקביים בעמדתם. 

 
 סילבן שלום:

 
 אני הייתי מוכן להקטין את העלויות.  

 
 כאל מלכיאור:ר מי”היו

 
בסדר. אבל היא לא אומרת שאם תקטין את העלויות היא תתמוך, היא אומרת שהיא  

 תתנגד גם אם תקטין, אבל היא רק רוצה לציין שיש הבדל בין העלות לבין שתי ההצעות.
 

 סילבן שלום:
 

 - - -אני רציתי להסביר שאחרי שהם לא הסכימו להקטנת העלויות אנחנו   
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 לכיאור:מ מיכאל ר”היו
 

אבל אין בזה שום פסול. זה טוב שנתחיל לעבוד. בעתיד אני לא אאפשר דיונים כוללים,  
 את זה אנחנו יכולים לעשות בישיבות אחרות.

 
 זבולון אורלב:

 
אני רוצה לשאול שאלה משפטית. בחוק שמדבר על עלות תקציבית של חוק פרטי, זה  

 כולל הוצאה או גם אי הכנסה?
 

 מרב ישראלי:
 

 מה זה אי הכנסה? 
 

 זבולון אורלב:
 

 הפסד הכנסה למדינה.  
 

 מרב ישראלי:
 

 עקרונית כל הפסד נכנס להגדרה.  
 

 מלכיאור: מיכאל ר”היו
 

 הם מכניסים לחישוב גם את עלות הנייר שכותבים עליו את החוק.  
 

 זבולון אורלב:
 

וצאות לבין כל הזמן אומרים לנו שהשיטה במדינת ישראל היא שאין קשר בין הה 
ההכנסות. כלומר, גם אם יש עודף ענק של הכנסות זה לא בהכרח יביא להגדלת תקציב המדינה, 

 לצערי.
 

 קריאה:
 

 היא צריכה עודף כסף להסכמים קואליציוניים.  
 

 סילבן שלום:
 

יש בזה היגיון רב. אין דומה הוצאה להכנסה. דבר שני, ברגע שהוצאת הוצאה, זה נגמר.  
להיות שפעם יש יותר ופעם פחות. לכן יש עם זה שתי בעיות: גם להשפעה הכלכלית הכנסה יכול 

   - -של הוצאה מול הכנסה
 

 ר מיכאל מלכיאור:”היו
 

 לא ניכנס לוויכוח הזה. אני במקרה מסכים עם זבולון, אבל זה משהו אחר.  
 

הטובה  אני רוצה לקבל הצעה ממך איך את מציעה שאנחנו נתקדם. מי שקיבל את הטבלה 
מ.מ.מ וקרא את שני החוקים רואה שיש הרבה מאוד דמיון, וגם סעיפים שיש בהם -מאוד מה

 הבדלים משמעותיים. איך את מציעה לדון בזה?
 

 מרב ישראלי:
 

אני מציעה לדון לפי נושאים ונראה מה ההבדלים בין הצעות החוק. הצעות החוק כוללות  
יות יסוד, כמו חופש הביטוי וחופש ההתאגדות שכבר סוגים של זכויות: זכויות שנוגעות לזכו 3

היום הפסיקה בארצות הברית שהיא יותר ענפה התחילה לתת אותם. אלה זכויות שבלאו הכי 
, 15קיימות במשפט; יש זכויות שמעלות את השאלה על הפגיעה בחופש האקדמי, כמו בסעיף 

זכויות כלכליות  –ושא התקציב כאשר נכנסים יותר לפרטי ההתנהלות, כמו בחינות; ויש גם הנ
 שמעלות שאלות כלכליות. 
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 עדנה הראל:

 
 - - -גם עצם הזכות ללמוד 

 
 ר מיכאל מלכיאור:”היו

 
אבל גם מי שתומך בעצם הזכות ללמוד לא אומר שיש התערבות בתנאי הקבלה של   

 האוניברסיטאות. אלה שני דברים שונים לגמרי.
 

 עדנה הראל:
 

וטין, לכן זאת שאלה נפרדת. אני ביקשתי להבהיר שמעבר לזכויות אני מסכימה אתך לחל 
 - -החוקתיות הרגילות

 
 מרב ישראלי:

 
זה גם עניין של ניסוח. נציגי הממשלה אמרו בצדק שהסעיף הוא לא רק דקלרטיבי  

 וקוראים בו כל מיני משמעויות. לכן אנחנו צריכים לבדוק בניסוח איזה סוג של זכות זאת. 
 

הזכויות שיש בהצעה, וכל אחד מהם מעורר שאלות קצת אחרות. אני מציעה  אלה סוגי 
 להתחיל לדון לפי הטבלה.

 
 ר מיכאל מלכיאור:”היו

 
 נתחיל עכשיו, ונקבע המשך.  

 
 מרב ישראלי:

 
מבנה הצעת החוק של חבר הכנסת סילבן שלום דומה למבנה חוק זכויות אנשים עם  

 כך מתחילים. -כך מטרה ואחר-וד, ואחרמוגבלות בכך שקודם קובעים עקרון יס
 

 הקראה מתוך הצעת החוק של חבר הכנסת סילבן שלום: 
. פרק א': עקרונות יסוד". אצל חבר הכנסת 2006-"הצעת חוק זכויות הסטודנט, התשס"ו

 אלכס מילר זה מופיע קצת יותר מאוחר.  
 

לזכויות אלה  "עיקרון יסוד": זכויותיהם של הסטודנטים ומחויבות החברה בישראל
מושתתות על ההכרה בעקרון שוויון ההזדמנויות בחינוך". זה סעיף יותר דקלרטיבי, אבל נגזרת 

 ממנו הפרשנות של החוק והפרשנות של ההוראות האופרטיביות.
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 סילבן שלום:
 

 זה סעיף מוסכם, אפשר להשאיר אותו.  
 

 עדנה הראל:
 

ר של דבר חקיקה יש ויכוח עליו. אותי זה סעיף שנשמע מאוד יפה, ובוודאי מחוץ להקש 
נדמה לי, שהוא לא  מהו עקרון שוויון ההזדמנויות בחינוך? –מטריד ההקשר של דבר חקיקה 

יש פה הפניה לעיקרון שלא מעוגן בחקיקה אחרת, והשאלה מהו  מעוגן היום בחקיקה אחרת;
אבל עדיין צריך לקיים התוכן שלו. נכון שהסעיף מדבר על "השתתה על" ולא מקנה זכות ישירה. 

דיון על מהות התוכן של עקרון שוויון ההזדמנויות בחינוך, והאם צריך להגיד משהו לגביו 
 בחקיקה הזאת או שאנחנו מפנים למשהו פתוח, שאני לא יודעת מה יהיו השלכותיו.

 
 מרב ישראלי:

 
 - -הספר-בפסיקה יש יותר הכרה בעניין של חינוך בבתי 

 
 עדנה הראל:

 
 ו יש חוק לימוד חובה.עכשי 

 
 מרב ישראלי:

 
נכון. אבל יש הכרה בזכות לחינוך גם באופן כללי. את אומרת שנושא שוויון הזדמנויות  

 - -בחינוך לא קיים בחקיקה
 

 הראל: עדנה
 

 של זכויות חברתיות. 
 

 מרב ישראלי:
 

 - -נכון. גם בוועדת חוקה בעבודה על חוקה יש סעיף שיעסוק בזה  
 

 אל מלכיאור:ר מיכ”היו
 

לוי שמשרד המשפטים קבע יש הצעות מאוד מפורטות. זה גם נועד כדי -גם בוועדת רוט  
להתאים את החקיקה בישראל לחקיקה בינלאומית בנושא של זכויות הילד, וכל הבסיס לדבר 

 הזה זה עקרון שוויון ההזדמנויות בחינוך. משרד המשפטים בוודאי מאוחד מאחורי זה.
 

 עדנה הראל:
 

כרעיון, שוויון ההזדמנויות בחינוך הוא ודאי עיקרון יסודי בזכויות חברתיות. אותי  
מטרידה השאלה האם אין מקום לומר משהו פוזיטיבי על מהות עקרון שוויון ההזדמנויות בחינוך 
לעניינינו, אפילו אם אנחנו לא גוזרים ממנו אמירה כללית של זכויות חברתיות שעדיין, כנראה, לא 

 העת לקבוע.בשלה 
 

 ר מיכאל מלכיאור:”היו
 

 את מציעה תוספת?  
 

 הראל: עדנה
 

 אני מבקשת לחזור לוועדה עם הצעה לעניין הזה. 
 

 זבולון אורלב:
 

 ., הביסוס הוא על כך שזכותו של כל אזרח לרכוש השכלהלפי דעתי 
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 עדנה הראל:

 
 אלה הסעיפים הבאים שלגביהם אני אבקש לעורר הרבה יותר שאלות. 

 
 היו"ר מיכאל מלכיאור:

 
 - -אם את רוצה לקבל את העיקרון או רק להוסיף לזה 

 
 עדנה הראל:

 
אני מבקשת יותר מזה: לחזור לוועדה עם השאלה האם אין במסגרת האמירה הזאת כדי  

להשליך על שוויון הזדמנויות בנושאים אחרים של חינוך, שהוועדה תחוקק אגב אורחא, ואולי 
וועדה צריכה לקיים דיון בשאלה מהו שוויון ההזדמנויות בחינוך בעניינים זאת טעות, ולכן ה

. ואיך אנחנו יוצאים מהפלונטר אחרים כלליים, ולא אגב זה לקבוע מהו שוויון ההזדמנויות בחינוך
הזה שמצד אחד אתם רוצים להפנות לעיקרון כללי שעוד לא עוגן בחקיקה ויכול להקנות זכויות 

ינוך לבין הצורך להגדיר דברים בחקיקה. לכן אני אבקש לחזור לוועדה עם בהרבה מישורים של ח
 .התייחסות לעניין הזה. זה לא רק ניסוח

 
 סילבן שלום:

 
ידעת שהחוק הזה קיים קודם; את הניסוח יכולת להביא לפני הוועדה. עם כל הכבוד, אם   

מונח לפנייך כבר הרבה  יש מטרה לעשות פיליבסטר אז נשים את זה על השולחן. הרי החוק הזה
זמן. את אותו תיקון יכולת להביא כבר לפני תחילת הישיבה ולא לחכות ולהגיד עכשיו להביא את 

 זה לישיבה הבאה. 
 

 הראל: עדנה
 

 אנחנו מתנגדים לזה. אני אגיד את זה בכל מקרה. 
 

 סילבן שלום:
 

אני  –לא יעבור אני מכיר אתכם. התנגדתם לחוק זכויות התלמיד, עשיתם הכול כדי ש 
 מכיר את העניין. יכולת להביא את כל התיקונים מראש. מדוע המתנת, אם לא מתוך רצון לסחוב? 

 
 הראל: עדנה

 
 אנחנו מתנגדים לחקיקה הזאת. 

 
 סילבן שלום:

 
לא צריך לתת לך שום פרס על זה שלא הבאת את זה היום. היא לא הביאה את התיקון   

הזה מזמן, וכבר לפני חודש וחצי הוא עבר בקריאה טרומית. היא  הזה היום, היא ידעה על החוק
יכלה להביא את כל התיקונים האלה היום ולעשות את כל הישיבות שלה היום. אני מכיר את 
השיטה הזאת שהיא מדברת עליה "לחשוב ולהביא". לא מגיע להם שום פרס על העניין הזה. צריך 

בכלל. אם בהמשך יהיה רצון להוסיף משפט נחשוב  להעביר את הסעיף הזה כי הוא לא בעייתי
 עליו. הסעיף הזה צריך לעבור עכשיו. את התיקון היא יכלה להביא מראש.
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 עדנה הראל:
 

אני אגיד בצורה אחרת מזאת שאמרתי קודם: אנחנו מתנגדים לסעיף הזה מכיוון שהוא  
נטיבי בשלב הזה. אם הוועדה מפנה לעיקרון בלתי מוגדר, ולכן אנחנו גם לא מביאים נוסח אלטר

 תעמוד על זה, אנחנו נחשוב על נוסח שיכול לצמצם את הפגיעה.
 

 ר מיכאל מלכיאור:”היו
 

 - -אני אשאל את המציעים: אם היה כתוב "עקרון שוויון ההזדמנויות במדינה"  
 

 זבולון אורלב:
 

 שים נקודה אחרי "שוויון הזדמנויות", למה להגיד "במדינה"?  
 

 מיכאל מלכיאור:ר ”היו
 

 כי זה מעוגן במגילת העצמאות ובכל דבר שקיים במדינה, ולכן אין הבעיה הזאת.  
 

 אלכס מילר:
 

מבחינת החוק שלי אני מציע שבישיבה הבאה כל הגורמים הרלוונטיים יביאו את  
שהוא. אני לא רוצה שתהיה התנגדות -התיקונים שלהם, וכל סעיף שעליו אין תיקון יאושר כמות

ה; יש אפשרות להעביר את החוק הזה, ואין שום בעיה לחכות שבוע. תוך שבוע כל אחד יכול פ
 להביא את התיקונים, ואנחנו נתייחס לכל תיקון ותיקון.

 
 ר מיכאל מלכיאור:”היו

 
 - -אבל יהיו דברים שיעלו בהמשך  

 
 אלכס מילר:

 
 בוודאי.  

 
 כספא:-יעל טור

 
אם הכוונה יון הזדמנויות" בסעיף כפי שהוא מנוסח. לא ברור למה הכוונה במילים "שוו 

היא שלא יפלו אדם כשהוא בא לעמוד בתנאי הקבלה, הנושא הזה כבר קיים היום במערכת 
הוא קיים גם בדין הכללי וגם בכללי ההשכלה המועצה להשכלה גבוהה להכרה שיש  –המשפטית 

אקדמי: "לא יפלה מוסד להשכלה  סעיף שקובע היעדר אפליה לעניין קבלת תלמידים ומינוי סגל
גבוהה בין מועמדים שונים אך בשל גזעם, מינם, דתם, לאומיותם או מעמדם החברתי". אם 

שכל  –הכוונה היא לא רק לעניין הזה, אלא מעבר לזה, אם הבנתי נכון את חבר הכנסת אורלב 
 - -אדם זכאי להתקבל בלי תנאי קבלה אז אנחנו מתנגדים

 
 זבולון אורלב:

 
 לא הבנת אותי נכון. 

 
 ר מיכאל מלכיאור:”היו

 
 זה בסעיף הבא. הוא לא אמר את זה, ולא התכוון לזה. 
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 כספא:-יעל טור
 

השאלה היא למה הכוונה. הניסוח פה מאוד כללי, ולא ברור מה משתמע ממנו. אם  
הכוונה היא לא להפלות כל אדם כשהוא ניגש למוסד להשכלה גבוהה לפני שהוא עובר את 

 מבחנים, לדעתי, הנושא קיים כבר כיום.ה
 

 ר מיכאל מלכיאור:”היו
 

 זאת הכוונה. אז אין לכם התנגדות לזה.    
 

 כספא:-יעל טור
 

 - -זה מיותר, אבל אם זה ייכתב מפורשות 
 

 מרב ישראלי:
 

ועדת המשנה של ועדת החוקה עובדת ברציפות על הנושאים האלה. אני אבדוק מהו  
לגבי הזכות לחינוך ולשוויון. אני אביא את זה לכאן ונראה האם יש מקום  הנוסח המעודכן שלהם

 לתאם פה.
 

 סילבן שלום:
 

 מאה אחוז.  
 

 ר מיכאל מלכיאור:”היו
 

 , ובזה נסיים.2נקרא רק את סעיף   
 

 מרב ישראלי:
 

זה לא  –מטרה: "מטרתו של חוק זה לקבוע מסגרת כללית ומקיפה לזכויות הסטודנט"  
 השנייה.  קיים בהצעה

 
 ר מיכאל מלכיאור:”היו

 
 כהחלטת הוועדה. תודה רבה.  2מישהו מתנגד לזה? אין מתנגדים. קיבלנו את סעיף   

 
 11:55-הישיבה ננעלה ב
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 נוסח לא מתוק       עשרה-הכנסת השבע
 מושב שני  

 
 

 142פרוטוקול מס' 
 מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

 09:30(, שעה 2007בפברואר  13יום שלישי, כה' בשבט תשס"ז )
 
 

 (1505של חה"כ סילבן שלום )פ/ 2006-הצעת חוק זכויות הסטודנט התשס"ו :סדר היום
  2006-התשס"ו הצעת חוק זכויות הסטודנטים

: אלכס מילר, גדעון סער, מתן וילנאי, מרינה סולודקין, אלחנן של חברי הכנסת
גלזר, משה כחלון, יואל חסון, זבולון אורלב, מיכאל מלכיאור, סופה לנדבר, 
רוברט אילטוב, טסט מיז'ניקוב, יוסף שגל, יצחק אהרונוביץ, ישראל חסון, ליה 

זאב, זאב אלקין, גאלב מג'אדלה, נתן  שמטוב, טלב אלסאנע, רן כהן, נסים
 (    1453שרנסקי, אורית נוקד, עבאס זכור )פ/

  
 

 :נכחו
 

 היו"ר –מיכאל מלכיאור   : חברי הוועדה
 זבולון אורלב   
 רוברט אילטוב   

 אלכס מילר 
 סילבן שלום  
 רונית תירוש

 
  

 
 לשכה משפטית, משרד החינוך - אייל רק  :    מוזמנים
 משרד התמ"ת –מה"ט  - דשמעון דו  
 משרד המשפטים - עדנה הראל  
 לשכה משפטית, המועצה להשכלה גבוהה - איריס סניטקוב  
 ראש ענף תלמידים, האוניברסיטה העברית - בילי שפריא  
 אביב-אוניברסיטת תל -  חן חריס  
 רמ"ח אקדמי, ארגון סטודנטים ואקדמאים בישראל - רוני גליק  
 ח הנדסאים, ארגון סטודנטים ואקדמאים בישראלרמ" -  אלי כהן  
 יו"ר חטיבת הדרכה, ארגון סטודנטים ואקדמאים בישראל - תומר עובד  
 אביב-ראש מח' הסברה באוניברסיטת תל - גיל גולדנברג   
 איילת יוחנן  
 אסתי שמהי  
 מיכל צזנה  
 דנה רייזין  
 ריקי ארמן  
 יעל קינן  
 אפרת פרוקצי'ה  
 ד סיגל מר  
 יועץ לוועדה  - דרור-גדעון בן  

 
   

    מירב ישראלי   :ייעוץ משפטי
 ודית גידליהי :מנהלת הוועדה

 חיה מרקביץ', חב' פרוטוקול עריכת פרוטוקול:
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 (1505של חה"כ סילבן שלום )פ/ 2006-. הצעת חוק זכויות הסטודנט התשס"ו1
 2006-. הצעת חוק זכויות הסטודנטים התשס"ו2

הכנסת: אלכס מילר, גדעון סער, מתן וילנאי, מרינה סולודקין, אלחנן גלזר, משה של חברי 
כחלון, יואל חסון, זבולון אורלב, מיכאל מלכיאור, סופה לנדבר, רוברט אילטוב, טסט מיז'ניקוב, 

יוסף שגל, יצחק אהרונוביץ, ישראל חסון, ליה שמטוב, טלב אלסאנע, רן כהן, נסים זאב, זאב 
 (1453מג'אדלה, נתן שרנסקי, אורית נוקד, עבאס זכור )פ/אלקין, גאלב 

 
 ר מיכאל מלכיאור:”היו

 
 בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה, איפה היינו?  

 
 מירב ישראלי:

  
. עלתה השאלה לגבי עקרון שוויון ההזדמנויות 1אני הייתי חייבת תשובה לגבי סעיף  

קורה בהצעת החוקה. אני בדקתי בהצעה של ועדת בחינוך, האם יש בכלל מושג כזה, מה בכלל 
החוקה, ועדה המשנה לעניין חוקה בהסכמה, מופיע שם באמת רק הזכות לחינוך שהיא עד תיכון, 
שזה הזכות לחינוך, זאת אומרת, זה לא כולל בעצם את העניין שאנחנו מדברים עליו ועקרון זכות 

 כך מתאים למה שמוזכר כאן.-כך שזה לא כלהשוויון שזה שוויון כללי, זה בעצם העדר אפליה. 
 

יש לי הצעה ואם היא לא תתקבל, אפשר לחשוב על משהו אחר. אפשר כמו בחוק זכויות  
התלמיד, לעשות סעיף מטרה אחד, לקבוע עקרונות במקום מסגרת כללית ומקיפה, שזה יהיה 

 , באמת משהו מהותי. פרוצדורליתממש משהו יותר ממסגרת 
 

ל חוק זה לקבוע עקרונות לזכויות הסטודנט, מתוך הכרה ומחויבות החברה "אז מטרתו ש 
בישראל לזכויות אלה ולעקרון שוויון ההזדמנויות ולשוויון ההזדמנויות", מצאתי בחוק חינוך 
ממלכתי, שאחת ממטרות החינוך הממלכתי, זה להביא לשוויון הזדמנויות כל ילד וילדה. זאת 

זה קצת יותר רחב לקרוא לשוויון שהוא העדר אפליה על הבדלים  אומרת, המילים האלה קיימות,
 מהותיים. זאת אומרת, דת, מין וכד'. 

 
 ר מיכאל מלכיאור:”היו

 
 אקונומי נמוכה. -זה עקרון של שוויון הזדמנויות למי שגם ברמה סוציו 

 
 מירב ישראלי:

 
ן הזדמנויות, כי נכון. מצד שני אני לא רוצה להגיד שזה רק מתוך ההכרה בחוק שוויו 

 אנחנו מכירים בעקרונות נוספים, כמו שוויון חופש הביטוי. 
 

 ר מיכאל מלכיאור:”היו
 

 אז מה ההצעה?  
 

  מירב ישראלי:
 

"מטרת החוק", כמו בחוק זכויות התלמיד.  2-ו 1ההצעה שלי היא לחבר את סעיפים  
וך הכרה ומחויבות החברה ולהגיד: "מטרתו של חוק זה לקבוע עקרונות לזכויות הסטודנט, מת

 בישראל לזכויות אלה, ולשוויון ההזדמנויות", או "לעקרון שוויון ההזדמנויות". 
 

 ר מיכאל מלכיאור:”היו
 

 קיי. חה"כ שלום, בבקשה:-או 
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 סילבן שלום:
 

 58קודם כל, אני שמח שאת אופטימית מאוד לגבי הסיכויים של החוקה בהסכמה, כי  
את זה כאן ונראה לי מוקדם מדי להסתמך ולנסות להשוות למסמך שנים לא הצליחו לעשות 

שעדיין לא נולד וספק אם אי פעם בכלל ייוולד. אם היינו סמוך למועד קבלת אותה חוקה 
בהסכמה והיינו ממש ערב הצבעות, אז היינו אומרים שהדבר הזה לא יקרה. החוק הזה עוד יעבור 

 וקה בהסכמה.וייקח עוד עידן ועידנים עד שתהיה אותה ח
 

לכן לדעתי הבסיס להתייחסות לאותו מסמך כוונות, שאין עליו שום הסכמה ופשוט אנחנו  
גם חושבים על זה כל ישיבת סיעה לגבי חלק מהסעיפים הראשונים שבו, אין עליו שום הסכמה 

 כמעט בשום נושא ולכן זה לא יכול להיות חוקה בהסכמה.  
 

וויון הזדמנויות בחינוך, אני חושב שזה דבר מרכזי, אני מציע להשאיר את העניין של ש 
שזה לב לבו של כל העניין כי מזה נובעים כל הדברים האחרים. לדבר על שוויון הזדמנויות באופן 
כללי, זה תמיד טוב, אבל אני חושב ששוויון הזדמנויות בחינוך זה דבר שאנחנו צריכים להיאחז 

 ד סוף הלימודים באוניברסיטאות.בו, זה דבר שיוביל אותנו מגן הילדים ע
 

אני חושב שזה דבר שחייב להוביל אותנו, אנחנו רואים ששוויון ההזדמנויות הזה לא  
קיים, לצערי הרב, לא בתנאי הקבלה, לא ביכולת ללמוד, לא במתן האפשרויות. ואני הייתי מבקש 

חשובה ולא ניתן לוותר  אדוני היו"ר, את המילה "בחינוך" להשאיר, אני חושב שהיא מרכזית והיא
 עליה. 

 
 מירב ישראלי:

  
כלל בכל -יש לי הצעה נוספת, לייחד את החוק הזה להשכלה גבוהה מכיוון שגם בדרך 

כלל מגיעה עד התיכון. פשוט לא לחרוג מהמילים -המדינות האחרות, הזכות לחינוך בדרך
כלה הגבוהה". כמו שיש לנו הרגילות, אבל זה לשיקולכם להגיד: "עקרון שוויון ההזדמנויות בהש

 חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, אז תהיה התייחסות לשוויון הזדמנויות בהשכלה הגבוהה.
 

 ר מיכאל מלכיאור:”היו
 

אני חושב שיש יתרון בניסוח של מירב, אני מסכים אתך לגבי החוקה, אבל יש לי יתרון  
יסודי היה צריך להיות שוויון -לבזה. יש בעיה עקרונית פה, במדינת ישראל, גם החינוך הע

הזדמנויות. לגבי החינוך הגבוה, זה משהו אחר. זאת אומרת, אין עקרון ולא נקבע עקרון של 
שוויון הזדמנויות לגבי כל אזרח ומבחינה זאת, יש הרבה אנשים שמסיבות שונות, או לא 

 מתאימים, או לא רוצים, או כל דבר אחר, חינוך גבוה. 
 

שב שאפשר להכיל אותו עקרון של שוויון. זאת אומרת, הזכות הבסיסית, ולכן אני לא חו 
יגיד אדם, "אני לא יכול להתקבל לאוניברסיטה, אין לי את הבגרות". אז איך מתבטאת הזכות 
שלי הבסיסית לחינוך באוניברסיטה. לכן אני חושב שהניסוח הזה של מירב זה ניסוח שעונה גם על 

 הבעייתיות הזאת. 
 

 לום:סילבן ש
 

אדוני היו"ר, אין לה מטרה לבוא ולהגיד שאם קובעים סף של תעודת בגרות, שזו אפליה.  
אין בזה אפליה, קובעים קריטריון שהוא אחיד לכולם, בזה אין אפליה ואף אחד לא יטען שברגע 
שקובעים סף של כניסה לאוניברסיטה על סמך ציוני הבגרות כרף שהוא מפלה. אף אחד לא 

 זה לא העניין, אנחנו גם לא נפרש את זה בצורה הזאת.  מתכוון וגם
 

שבע -אבל כמו שגם נתתי דוגמה באחת הישיבות הקודמות, לגבי אותה סטודנטית בבאר 
שהיא סיימה את הבגרות שלה ואת הפסיכומטרי שלה בציונים הכי גבוהים שיש, ושהיא היתה 

האופי המתאים להיות רופאה, זה מתאימה לכל פקולטה ובגלל שאמרו לה בראיון שאין לה את 
היה קצת מגוחך בעיניי, בעיקר כשאילצו אותה לעבור להנדסה והיא כמובן שם בהנדסת חשמל לא 

 מצטיינת, מצטיינת בכל האוניברסיטה. 
 

 ר מיכאל מלכיאור:”היו
 

 כן, אבל הניסוח של מירב עונה על הדבר הזה.
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 סילבן שלום:

 
בוהה כן, אבל אז אנחנו מביאים את זה לתחום יותר אני לא חושב, אולי של ההשכלה הג 

צר. אפשר לבוא ולשקול, אולי גם אלכס יסכים, אבל העניין של ההשכלה הגבוהה מאחר ואנחנו 
עוסקים בחוק זכויות הסטודנט, יכול להיות שניתן לחיות עם העניין של שוויון הזדמנויות 

 י אפשר לחיות עם זה. בהשכלה הגבוהה ולא בחינוך שזה משהו יותר רחב. אול
 

למרות שאני אומר אם עושים חוק, שאנחנו גם קוראים לו "חוק זכויות הסטודנט",  
אפשר להגיד שזה צריך להיות מהתחלה. אני על זה לא אלך למלחמה אבל להגיד רק עניין של 

 שוויון הזדמנויות, באופן כללי זה דבר שאני לא מוכן לקבל ואני חושב שהוא לא נכון.
 

 כס מילר:אל
 

רק הערה קטנה בנושא של ההשכלה הגבוהה. אפשר יהיה להכניס לשם גם את הנושא של  
 מי שלא סטודנט להשכלה גבוהה אלא להנדסאים וכו'. 

 
 מירב ישראלי:

 
 זאת שאלה שאני רוצה להעלות בהמשך על איזה מוסדות לא רק להשכלה גבוהה.  

 
 אלכס מילר:

 
  תיכוני?–אנחנו מדברים על על  

 
 מירב ישראלי:

 
תיכוני, זה מרחיב מאוד את תחולת החוק, היתה לנו השאלה הזאת -זה מאוד רחב העל 

בעדיפויות למידה, הצעת חוק של סטודנט עם ליקויי למידה והרחבנו את זה למוסדות להשכלה 
תיכוניים. זה הרבה יותר רחב מהנדסאים וטכנאים, זה הרבה מאוד סוגים של מוסדות -גבוהה לעל

 שנותנים בסופו של דבר תעודה, או תואר. כך שהשאלה זאת שאלה. 
 
 

 סילבן שלום:
 

 הוא צודק, היום חצי מהסטודנטים לומדים בכלל במקומות אחרים. 
 

 מירב ישראלי:
 

השאלה למה אתה מתכוון כשאתה אומר "סטודנטים", זה מאוד מרחיב את תחולת  
 החוק. 

 
 אלכס מילר:

 
את זה בתוך ההרחבה, כמו שאמרת, נגיד את הנושא של החינוך אז איך אנחנו מגדירים  

תיכוני. לפי -אנחנו מוציאים החוצה ומכניסים את העניין של ההשכלה הגבוהה ומחילים בזה לעל
 איזו הגדרה אנחנו צריכים ללכת? 

 
 מירב ישראלי:

 
ח קודם כל, צריך להחליט באמת על איזה מוסדות זה חל ואז נצטרך לראות מה הניסו 

תיכוני. השאלה על מה יחול החוק, כי השכלה גבוהה באופן רגיל זה -הנכון, אולי זה בחינוך על
המוסדות שהמועצה להשכלה גבוהה מפקחת עליהם, זה סוגים מסוימים של מוסדות. אם רוצים 

 להרחיב את תחולת החוק, מה שלא קיים פה כרגע, לפחות לפי ההגדרה.
 

 ר מיכאל מלכיאור:”היו
 

 המכללות למורים הם לא בפיקוח המועצה להשכלה גבוהה.  למשל, 
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 מירב ישראלי:

 
כן, אבל לפחות המכללות להכשרת מורים עד כמה שאני מבינה, הם מוסדות להשכלה  

 גבוהה היום. דווקא זאת לא הבעיה, הבעיה היא מוסדות להכשרה מקצועית.
 

 עדנה הראל:
 

 ד רחבה.אבל המוסדות להכשרה מקצועית זו הגדרה מאו 
 

 מירב ישראלי:
 

 נכון, לכן אני אומרת.  
 

 סילבן שלום:
 

 אבל אומר היו"ר שמכללות למורים והוא צודק.  
 

 מירב ישראלי:
 

 רוב המכללות למורים הם מוסדות להשכלה גבוהה.  
 

 סילבן שלום:
 

 לא כולם. 
 

 ר מיכאל מלכיאור:”היו
 
 

 הם מוסדות, אבל הם לא תחת פיקוח המל"ג.  
 

 ישראלי: מירב
 

 אבל עדיין הם תחת המטריה של חוק המועצה להשכלה גבוהה.  
 

 ר מיכאל מלכיאור:”היו
 

 הם קיבלו אישור של המל"ג.  
 

 סילבן שלום:
 

 את אומרת רובם, זאת אומרת שזה לא כולם. 
 

 מירב ישראלי:
 

 אני חושבת שיש אחד אולי.  
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 ר מיכאל מלכיאור:”היו
 

 ת החרדיים פה. יש פה שאלה של כל המוסדו 
 

 אלכס מילר:
 

 יש לי הצעה. אולי אנחנו נכניס את כל ההגדרות על המוסדות שאנחנו רוצים שייכללו 
 . 1בתוך החוק לתוך ההגדרות ואנחנו נגדיר מה זה "מוסד" ונכניס את זה לתוך סעיף  

 
 ר מיכאל מלכיאור:”היו

 
 מה הטקסט שסיכמנו עכשיו. 

 
 מירב ישראלי:

 
 , תחת מטרה ולקבוע כך: 2-ו 1הצעתי זה לאחד את סעיפים הטקסט שאני  

 
"מטרתו של חוק זה לקבוע עקרונות לזכויות הסטודנט", זה כמו בחוק זכויות התלמיד  

ולא מסגרת כללית ומקיפה שזה נשמע פרוצדורלי יותר. "מתוך הכרה ומחויבות החברה בישראל 
ליט על איזה מוסדות זה יחול ואז להשלים את לזכויות אלה, ולשוויון הזדמנויות" וכאן צריך להח

 זה בעצם.
 

 סילבן שלום:
 

 אם אפשר שימצאו איזשהו מודל לעניין הזה עד סוף הישיבה, אז זה בסדר.  
 

 מירב ישראלי:
 

 אנחנו צריכים לדון עקרונית על אילו מוסדות זה יחול.  
 

 סילבן שלום:
 

ור הניסיון שהצלחתי לצבור כאן בבנין אבל אני לא רוצה, וזה אדוני היו"ר, גם קצת לא 
 הזה, שכל דבר ייכנס עוד פעם לאיזשהו ויכוח ומיקוח ואז אולי בעוד שנתיים. 

 
 ר מיכאל מלכיאור:”היו

 
 עם מירב זה לא יהיה.  

 
 סילבן שלום:

  
לא בגלל מירב, להיפך, בכלל לא. אני אומר שאפשר להסכים, לכן גם הסכמתי, אחרת    

חינוך. אני אומר שצריך לעשות גם פשרות, אני גם מבין את זה, זה לא לרעת החוק, הייתי עומד על 
להיפך, אנחנו רוצים שיהיה חוק ולכן יש לפעמים עניין של הבנות. עניין של השכלה גבוהה אני 
מוכן אבל הוא מעלה כאן טענה מאוד נכונה של הנדסאים וטכנאים וכאלה שהם לא במוסדות 

להם גם את ההכרה. אז עד סוף הישיבה נמצא את השורה המתאימה מוכרים שצריכים לתת 
 לעשות את זה.

 
 מירב ישראלי:

 
 כשנחליט על המוסדות, אז נוכל לחזור לזה.  
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 אלכס מילר:
 

מי שנותן בסוף את התעודה המקצועית זה או משרד התמ"ת או משרד הבריאות, לכל  
אלו, ועל התעודה המקצועית שניתנת הנושא של הזכויות וכו'. פשוט ללכת על המשרדים ה

 ללימודים של לפחות שנתיים, יחול החוק הזה.
 

 מירב ישראלי:
 זה הרבה יותר רחב, אני אומרת לך, יש נושאים כמו למשל שאז עלה לנו נושא של רבנות 

ודיינות, יש הרבה דברים שהם מעבר להנדסאים וטכנאים. אם אתם רוצים לצמצם את זה  
 ם, צריך להגיד את זה.להנדסאים וטכנאי

 
 סילבן שלום:

 
 תהיה בעיה, אבל היו"ר אמר כאן מכללות למורים והוא צודק.  

 
 אלכס מילר:

 
 לא, מורים זה דרך המל"ג.  

 
 סילבן שלום:

 
 אם יש אפשרות להכיל את שני סוגי המוסדות, אז זה בסדר.  

 
 עדנה הראל:

 
חולת החוק מבחינת מוסדות להשכלה שני דברים. קודם כל במישור הטכני שעלה פה על ת 

גבוהה, ממש קצת יותר רחב. קיימנו על זה איזושהי מחשבה גם טרם הדיון בין משרדי הממשלה 
וככל שיש ראיית רוחב שיכולה להיות משותפת, נראה לנו שזה רק להנדסאים וטכנאים, אולי 

בר לזה כי באמת מוסדות להכשרת מורים שהם לא מוסדות אקדמיים שזה בודדים, אבל לא מע
אני מסכימה עם היועצת המשפטית של הוועדה, ההגדרה פתוחה מדי, הגדרה מאוד בעייתית, לא 

 בטוח גם שזה נכון כלפי התלמידים במוסדות השונים.
 

 סילבן שלום:
 

 עדנה, מה יש מעבר לזה? איזה מוסדות נוספים מעבר להכשרת מורים והנדסאים?  
 

 עדנה הראל:
 

להכשרה מקצועית במשרד התעשייה והמסחר, שהם חלקם קורסים  יש המון מסגרות 
 למובטלים בצורפות, בנגרות. 

 
 סילבן שלום:

 
 אף אחד לא מתכוון לזה.  

 
 עדנה הראל:

 
אף אחד לא מתכוון לזה שלמשל ישיבות או מוסדות להכשרה לרבנות, זה מתאים, זה לא  

יודעים.  אני לא חושבת שזה מובן מאליו על מתאים, זו בחינה שניה, זו בחינה שלישית, אנחנו לא 
תיכונית, אנחנו עדיין לא הגענו כאן להגדרה, אנחנו גם לא בטוחים שהמסגרות -כל מסגרת על

 ספר אקסטרניים שיכולים להיכנס פה, הם מתאימים. -להכנת פסיכומטרי או לבתי
 

 מירב ישראלי:
  
 לא, את זה צריך לבודד.  

 
 עדנה הראל:
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בנפרד. אבל אני הייתי רוצה אם אפשר, אנחנו פשוט לא מגיעים לתוך הדיון  על זה נדבר 
 של תחולת, 

 
 סילבן שלום:

 יעקב שהם לא מקבלים על סמך קריטריונים של שוויון-אני רוצה שזה יהיה גם בבית 
לעניין של סטודנטיות שמגיעות לשם בגלל מוצא או בגלל סיבות אחרות, אני חושב שזה כן צריך  

  שם ומה מטרת החוק.לחול 
 

 עדנה הראל:
 

אבל האם אפשר למנוע בגלל דת? האם אפשר לבוא ולהגיד לי, "סליחה, את לא מתאימה  
  למסגרת כי את חילונית"? אני לא רוצה לפסול את זה על הסף, אני לא יודעת.

 
 סילבן שלום:

 
 יעקב, בסדר? -אני לא מאמין שאף חילונית תלך ללמוד בסמינר בית 

 
 הראל: עדנה

 
 אני במקרה כבר למדתי מה שרציתי.  

 
 ר מיכאל מלכיאור:”היו

 
 אבל יש נשים שכן רוצות להתקבל, שהן לא מתקבלות בגלל שבבית יש טלפון. 

 
 :סילבן שלום

 
זה הטיעון שהוא נועד כדי למנוע תנאי או קבלה של קבוצות מסוימות. זה פשוט להשתמש  

 לא.  במשהו שאנחנו גם נקבע אותו, במפורש
 

 ר מיכאל מלכיאור:”היו
 

סילבן, היום זה לא נכון, זה גם נכון, אבל יש היום, למשל תנאי חדש של הרב אליישיב מי  
 שרוצה ללכת על תואר כלשהו, היום לא יכול להתקבל. 

 
 סילבן שלום:

 
בסדר, עם כל הכבוד לרב אליישיב, עדיין הוא לא יקבע את העניין ברגע שיש דברים  

ל הכבוד לרב אליישיב ואני מאוד מכבד אותו ומעריך אותו אבל אנחנו עדיין רוצים אחרים, כ
לעשות כאן משהו. בזמנו היה על זה גם מלחמה בעניין של חוק זכויות התלמיד ובסופו של יום, 
אני חושב שבאיזושהי צורה נתנו להם איזושהי הנחה שם. אני לא זוכר מה היתה ההנחה שנתנו 

 ה טענה שעלתה כאן אבל לא הנחה מלאה. להם, גם בגלל אות
 

 היו"ר מיכאל מלכיאור:
 

לגבי זכויות המורים, יש לנו בדיוק אותו הדבר ובגלל זה, זה לא עולה להצבעה בקריאה  
 טרומית. 

 
 אלכס מילר:

 
אני מציע שנלך על ההשכלה הגבוהה ונסיים את זה. אם תהיה איזושהי תוספת, אז אנחנו  

 אבל לפחות את הנוסח נעשה היום. בישיבה הבאה נחזור,
 

 סילבן שלום:
 

 לא, אני רוצה להצביע היום.  
 

 אלכס מילר:
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 על הנדסאים וטכנאים אפשר להרחיב.  

 סילבן שלום:
  
אני אמרתי, הנדסאים, טכנאים ומכללות מורים, אבל אומר כאן היו"ר שהוא צודק, יש  

 כאן את העניין הזה של מה קורה עם העניין החרדי. 
 

 עדנה הראל:
 

האמת שזה דיון בתוך דיון כי השאלה של הגדרת מוסד להשכלה גבוהה, אנחנו עדיין לא  
מיצינו את הדיון בהגדרת מוסד להשכלה גבוהה. היועצת המשפטית התחילה עם הגדרת הזכות 

רציתי להגיד שבעקבות הבקשה של הוועדה, גורמי הממשלה השונים קיימו ואני לעניין הזה 
דיונים וככל שמדובר בסעיפים שמקנים זכויות עקרוניות, אנחנו רואים קושי מאוד גדול ביניהם 

להגיע לנוסחים מוסכמים שיאפשרו לממשלה להסכים. ואנחנו מבקשים אם אפשר, לא לקיים 
דיון על הסעיפים האלה היום, אלא לעבור לדיון בסעיפים שמקנים זכויות ספציפיות על מנת 

  את האפשרות של הממשלה להציע נוסחים שהיא תוכל להסכים להם.שנוכל להמשיך ולבחון 
 

 מירב ישראלי:
 

 ? 4את מדברת גם על המטרה או רק על הזכות להשכלה גבוהה לפי סעיף  
 

 עדנה הראל:
 

גם על המטרה כי זה נמצא בזיקה מאוד גדולה ואני רואה קושי להסכים לסעיף מטרה  
זכות והייתי מבקשת, אם אפשר, להתחיל לדון כשבעצם המטרה זה בזיקה מאוד הדוקה ל

 . בשאלות הספציפיות יותר, אם נמצה את הדיון כהצעתו של חה"כ שלום ונוכל להצביע היום
 

 מירב ישראלי:
 

הם אומרים שגם לגבי סעיף המטרה, הוא קשור הדוקות לזכות עצמה ובעניינים האלה  
 הם מבקשים. 

 
 סילבן שלום:

 
אחר ואנחנו לא יכולים לעשות עכשיו את העבודה של בין הראשון מירב, יש לי פתרון. מ 

לבין השניה והשלישית, כי אז אנחנו מייתרים את כל העבודה. אני עכשיו מסכים לעניין של 
שאלכס אמר, הנדסאים ומכללות למורים, בין ראשון לשניה ושלישית, במידה ונחליט   הנדסאים

כרגע זאת ההחלטה, נקודה, נמשיך הלאה. אם אנחנו  שאנחנו עושים עוד מוסדות, נכניס אותם.
 נעשה עכשיו את כל העבודה, מה נעשה בראשונה, שניה ושלישית, זה לא יכול להיות.

 
 אלכס מילר:

 
 לפי מה שאמרת, בסדר?  

 
 סילבן שלום:

 
אנחנו הסכמנו השכלה גבוהה, מה שאת אמרת, הולכים לפי ההצעה שלך, מוסיפים  

 כך.-נדון עליהם אחר –ים, כמו שאמר היו"ר, מוסדות נוספים הנדסה ומכללות מור
 

 אלכס מילר:
 

-אם אתם רוצים בעניין הזה להסכים על הכרת מוסד, אני מבקש לדון בעניין מכינה קדם 
 אקדמית. 

 
 מירב ישראלי:

 
בסדר. מה שאנחנו אומרים זה שאנחנו נעשה הגדרה של המוסד להשכלה גבוהה שהיא  

 ותר. תהיה רחבה קצת י
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 ר מיכאל מלכיאור:”היו

 
 אקדמית לא תיכלל? -יש סיבה שמכינה קדם 

 
 עדנה הראל:

 
ההגדרה כאן במכינה קדם אקדמית, היא הגדרה מאוד רחבה שכוללת הרבה מוסדות  

 פרטיים שעוסקים למשל בהכנה לבחינות פסיכומטריות. 
 

 מירב ישראלי:
 

 לא זאת היתה הכוונה. 
 

 עדנה הראל:
 

 טוחה שהעקרונות של החוק מתאימים למוסדות האלה. אני לא ב 
 

 סילבן שלום:
 

 ממש לא, אף אחד לא התכוון לזה. 
 

 מירב ישראלי:
 

אם כך, אני מסכמת רק את הדיון עד עכשיו. אנחנו נעשה סעיף "מטרה" שכרגע הוא יגיד:  
בות החברה "מטרתו של חוק זה לקבוע עקרונות לזכויות הסטודנטים תוך הכרה במוסדות במחוי

בישראל לזכויות אלה ולשוויון הזדמנויות במוסדות להשכלה הגבוהה". שהמוסדות להשכלה 
 גבוהה יוגדרו. 

 
 סילבן שלום:

 
 בלי העניין של מושתתות על ההכרה בעקרון?  

 
 מירב ישראלי:

 
לא, אמרתי הכרה במחויבות החברה בישראל,  זאת אומרת, אלה זה לשוויון הזדמנויות  

 להשכלה גבוהה.  במוסדות
 

 סילבן שלום:
 

 זאת אומרת, לא מושתתות על ההכרה בעקרון?  
 

 מירב ישראלי:
 

 לא, כי השאלה אם זה עקרון מוכר, זה מושג שהוא לא כל כך עקרוני פה. 
 

 סילבן שלום:
 

היא ממוססת את העניין הזה. כי אני אומר שהזכויות האלה מושתתות על עקרון שוויון   
 יא את הדבר הזה מוציאה. ההזדמנויות וה

 
 מירב ישראלי:

אני הסברתי את זה קודם. מכיוון שזה לא רק עקרון שוויון הזדמנויות, זה גם עקרון  
 השוויון, זה גם הזכות לחופש הביטוי, 

 
 

 סילבן שלום:
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 . 3בסדר, הלאה.  סעיף  
 

 מירב ישראלי:
 

 אי שנסגור את העניין הזה. אני מציעה שאולי בכל זאת נדון במוסד להשכלה גבוהה, כד 
 

 ר מיכאל מלכיאור:”היו
 

 טוב. 
 

 מירב ישראלי:
 

 זה פשוט קשור ישירות.  
 

 סילבן שלום:
 

 תנהלי, אין בעיה. 
 

 מירב ישראלי:
 

בהצעה של חה"כ מילר, יש הגדרה יותר מפורטת של מוסד. המוסדות פה הם באמת  
", 9, "המוסד יוכר לפי סעיף 1הה. סעיף המוסדות להשכלה גבוהה לפי חוק המועצה להשכלה גבו

זה מוסדות שקיבלו בעצם הכרה קבועה. מוסד שקיבל תעודת היתר, זה בעצם הכרה זמנית עד 
 4(, זה בעצם המוסדות ביו"ש שהכירו בתארים שלהם. וסעיף 3, פסקה )3לקבלה של הכרה. סעיף 

עניין של השלוחות, האם זה השלוחות, שזה דווקא לא מוסדות ישראליים. אז שאלה גם על ה
 אנחנו רוצים להכניס את זה לחוק.

 
 סילבן שלום:

 
 גוריון או מכללת "דרבי"? -זה השלוחות של מכללת אילת שלומדת מבן 

 
 אלכס מילר:

 
 "דרבי".  

 
 ר מיכאל מלכיאור:”היו

 
 לא, אבל אין יותר, זה נגמר הסיפור. 

 
 מירב ישראלי:

 
 זה לא נגמר עקרונית. 

 
 :עדנה הראל

 
 יש זכות למוסד להיות שלוחה.  

 
 ר מיכאל מלכיאור:”היו

 
 לא, עכשיו איימו על כולם. 

 
 עדנה הראל:

 בוא נשים דברים על דיוקם. קודם כל, הפרק בחוק המל"ג קיים, זה מוסד שהם בחו"ל. 
 ר מיכאל מלכיאור:”היו

 
 זו אפשרות, בסדר.  

 
 עדנה הראל:
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 את כולם, הגישו בקשות, הבקשות נדונות. שניים, בעקבות התיקון, לא העבירו  

 
 סילבן שלום:

  
 יש לך בעיה עם הסעיף הזה?  

 
 מירב ישראלי:

 
 זה לא מוסד ישראלי.  

 
 אלכס מילר:

 
 אבל הוא מקבל מאתנו היתר לרשיון, יש שם סטודנטים.  

 
 מירב ישראלי:

 
זה לא מוסד בסדר, אני לא אומרת כן או לא, אני רק אומרת, זה מוסד שהוא אחר,  

 ישראלי, זה מוסד זר בעצם.
 

 סילבן שלום:
 

 זאת אומרת, הוא לא צריך לפעול ע"פ חוקי המדינה שהוא נמצא בה?  
 

 מירב ישראלי:
 

 בעקרון, כן. 
 

 ר מיכאל מלכיאור:”היו
 

 אז זהו.  
 

 מירב ישראלי:
 

 לא, אבל מבחינת ההשכלה הגבוהה, זה מוסד שהוא מעניק תואר זר.    
 

 מיכאל מלכיאור:ר ”היו
 

 אם יש אפליה נגד נשים או נגד מישהו אחר פה והמוסד סגר, אנחנו יכולים לקבל.  
 

 אלכס מילר:
 

 בכלל אין שינוי בין הסטודנט הזה לבין סטודנט באוניברסיטה העברית. 
 

 מירב ישראלי:
 

ן בסדר, צריך לשקול, אבל צריך לדעת שזה לא כמו המוסדות האחרים, זה מוסד שבעקרו 
 הוא מוסד שמעניק תואר זר. 

 
 סילבן שלום:

 אנחנו לא רואים בעיה עם זה. תחשבי על זה אולי לקראת ראשונה, שניה ושלישית, אם 
 עדנה או את תזהו בעיה, נדון בזה, אנחנו לא רואים בזה בעיה.  

 
 מירב ישראלי:

 
איזושהי  הבעיה היחידה היא שמחויבים לפעול לפי אוניברסיטת האם ומה קורה כשיש 
 סתירה. 
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 סילבן שלום:
 

 אבל אנחנו חייבים בראש ובראשונה לפעול ע"פ חוקי המדינה שבה היא מתנהלת.  
 

 ר מיכאל מלכיאור:”היו
 

 אנחנו לא מתערבים בתכנים הלימודים.  
 

 מירב ישראלי:
 

 כך בבחינות ובזה, לכן אני אומרת את זה. יש פה שאלה. -אנחנו כן מתערבים אחר 
 

 ראל:עדנה ה
 

 אני מציעה שנעלה את זה, לגבי שוויון זכויות אפשר להגיד שזה חוק המדינה.  
 

 מירב ישראלי:
 

 נכון, והשאלה היא לגבי הפרוצדורות.  
 

 אלכס מילר:
 

 כשנגיע לזה, נעבור את זה.  
 

 סילבן שלום:
 

 , זה בסדר? 5סעיף  
 

 מירב ישראלי:
 

 , זה ההערה של עדנה שזה רחב מדי. 5סעיף  
 

 סילבן שלום:
 

 זה יורד, אתה מסכים?  5סעיף  
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 עדנה הראל:
 

 להוריד "מכינות"?  
 

 סילבן שלום:
 

לא מכינות, היא אמרה לגבי עניין של מי שלומד בפסיכומטרי, בוודאי שלא, הוא לא  
 סטודנט. 

 
 עדנה הראל:

 
 אקדמית. -זה כרוך גם עם ההגדרה של מכינה קדם 

 
 מירב ישראלי:

 
 

 .4עד  1א  אין בעיה, כי זה במסגרת המוסדות האמורים בפסקה כאן דווק 
 

 סילבן שלום:
 

 , את צודקת.4עד  1קיי, נכון, אין בעיה, זה כתוב "מכינה" בפסקה -או 
 

 מירב ישראלי:
 

 הבעיה היא דווקא לגבי מכינות שהן נפרדות ממוסדות ויש כאלה.  
 

 סילבן שלום:
 

אקדמית, מוסד להכנה -הגדרה של מכינה קדםכך, מה ה-לא, הבעיה היא בשורה אחר 
 ללימודים אקדמיים, לא להשלמה בהשכלה תיכונית. זו בעיה. 

 
 מירב ישראלי:

 
 .5זה לא בעיה כי אתה מרכיב את זה על סעיף  

 
 סילבן שלום:

 
 קיי. -או 

 
 מירב ישראלי:

 
מכינות  אין בעיה. הבעיה היא דווקא ההפך, הבעיה אם אנחנו לא מצמצמים מדי כי יש 

 שהן לא במסגרת של מוסד אקדמי.
 

 סילבן שלום:
 

 למשל, איזו מכינה יש?  
 

 מירב ישראלי:
 

 אני לא יודעת, מישהו מהמל"ג העיר את זה פעם. 
 

 סילבן שלום:
  
 עדנה, יש מכינה שהיא לא במסגרת מוסד להשכלה גבוהה?  

 
 :אלי כהן
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 מכללה להנדסאים. 
 

 סילבן שלום:
 

 אקדמית. -, היא מכינה קדםמכינה להנדסאים 
 

 ר מיכאל מלכיאור:”היו
 

 יש את כל המכינות הקדם צבאיות.  
 

 עדנה הראל:
 אבל הן לא ללימודים אקדמיים.  

 
 ר מיכאל מלכיאור:”היו

 
זה מכינה קדם אקדמית. זה שהם קוראים לזה "קדם צבאי", זה רק אומר שזה לפני  

  יכוניים בכל המוסדות האלה.ת-שאתה הולך לצבא. אבל לומדים לימודים על
 

 סילבן שלום:
 

 אתה מדבר על י"ג, י"ד?  
 

 ר מיכאל מלכיאור:”היו
 

 כן.  
 

 עדנה הראל:
 

 לא בהכרח, יש קדם צבאי שהוא לא י"ג, י"ד, שהוא פשוט קדם צבאי. 
 

 ר מיכאל מלכיאור:”היו
 

 כך. לומדים למשל, יהדות. -יש גם מכינות שאתה חוזר לשם גם אחר 
 

 מילר: אלכס
 

בואו ניצמד למה שאנחנו דיברנו גם בתחילת הדיון. אנחנו התחלנו בכל הנושא של  
ההשכלה הגבוהה, הנדסאים, טכנאים והמורים, גם כל המכינות שבעצם בתוך המוסדות האלו 

 והם יהיו שייכים. כל מה שלא קשור, תודה רבה. 
 

 מירב ישראלי:
  
 ה לפני המכינה.אז אם כך, אנחנו צריכים להוסיף פה פסק 

 
 עדנה הראל:

 
אני אבדוק, ברשותכם, על מנת שבאמת לא נגרום עוול מהצד השני, אם יש איזה שהן  

כרגע  5מכינות שהן לצורך העניין, האגודה לקידום החינוך. אבל אני כן מציעה להוריד את סעיף 
 ואנחנו נבדוק. 
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 סילבן שלום:
 

 לא, במפורש לא.  
 

 אלכס מילר:
 

 יצמד למה שדיברנו בהתחלה. אנחנו נ 
 

 ר מיכאל מלכיאור:”היו
 

 אנחנו כולנו בהסכמה על מי זה חל ועל מי זה לא חל. ולכן את צריכה למצוא את הדרך.  
 

 סילבן שלום:
 

"על מי שלומדים במוסדות אלה או במכינות קדם אקדמיות במוסדות אלה", נקודה, זה  
 הכל. 

 
 עדנה הראל:

 
לכאורה לא בפנים, אלא אם כן פספסנו מישהו שהוא  5לכן סעיף זה מה שאני אומרת, ו 
 ניואנס.

 
 מירב ישראלי:

 
 . 4עד  1כן בפנים, כי כתוב  5סעיף  

 
 עדנה הראל:

 
 כתוב "שאיננה".  

 
 מירב ישראלי:

 
אז צריך להוריד את "שאיננה", או שמכינה קדם אקדמית ברגע שהיא מוסד, היא שייכת,  

 ה.כי גם על זה היתה שאל
 

 סילבן שלום:
 

 צריך להוריד את המילה "שאיננה", בזה נגמר העניין.  
 

 עדנה הראל:
 

אבל אז יש לכל אחד מהאחרים, או שנוריד בכל אחד מהאחרים. זה טכני ואנחנו נמצא  
 את הניסוח המתאים.

 
 מירב ישראלי:

 
". כך נוריד את "המכינה הקדם אקדמית-אז אני מורידה בעצם את "שאיננה" ואחר 

עכשיו צריך להוסיף רק פסקה נוספת לגבי ההנדסאים והטכנאים והמכללות להכשרת מורים. אז 
 השאלה זה רק הנדסאים וטכנאים ומוסדות להכשרת מורים? 

 
 אלכס מילר:

 
 כן.  
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 עדנה הראל:
 

 אז במוסדות להכשרת מורים מכל הזרמים, גם אם הם לא מוסדות אקדמיים.  
 

 אלכס מילר:
 

 כן.  
 

 רב ישראלי:מי
 

. אז זאת ההגדרה של מוסד להשכלה גבוהה מבחינתנו. אנחנו 5בסדר. אז הוספנו פסקה  
דנים כרגע לפי ההצעה של חה"כ שלום, "פרסום וידוע", האמת שאני לא בטוחה שזה צריך להיות 

כך נשנה אותם -כך הסדר של כל הסעיפים, אחר-במסגרת עקרונות יסוד, אז אני רק אומרת שאחר
 סוח לפי הנושאים. בני

 
 סילבן שלום:

 
 אין לנו בעיה, אבל הפרסום הזה יצטרך להיות.  

 
 מירב ישראלי:

 
 קיי. אני מקריאה: -או 

 
  –"פרסום וידוע  

מוסד להשכלה גבוהה יפרסם את עקרונותיו של חוק זה במסמך רשמי של  .3
 המוסד וברחבי הקמפוס". 

 
אולי שהמועצה להשכלה גבוהה תקבע, כאן לדעתי צריך להיות לפי איזה שהם כללים 

למשל, חשוב מועד הפרסום, חשוב אופן הפרסום. יש דברים שהסעיף הזה לא נותן עליהם 
 מענה ושהם יותר נקודתיים. 

 
 סילבן שלום:

 
אני לא חושב שבחוק אנחנו צריכים להיכנס, הרי אפשר לעשות את זה ביום הראשון  

 שר לעשות את זה, או שזה יהיה בשליחת חומר הקבלה.ללימודים, יהיה על לוחות המודעות. אפ
 

 מירב ישראלי:
 

 לכן אני אומרת, עדיף שזה יהיה בכללי. 
 

 סילבן שלום:
 

אבל אני חושב שזה כבר התערבות יותר מדי גדולה.  צריך שזה יפורסם, צריך להיות על  
אשון או ביום לוחות המודעות. איך הם מפרסמים את זה שאנחנו נגיד להם אם זה ביום הר

 האחרון או ביום האמצעי, זה נראה לי קצת מופרז.
 

 מירב ישראלי:
 

 גם בחוק זכויות התלמיד נתת לשר בעצם את הסמכות לקבוע איך זה ייעשה. 
 

 סילבן שלום:
 

זה מה שאני לא רוצה עכשיו, כי התברר לי שהשר לא עשה כלום שש שנים, אז אני מסרב  
לא ידעתי מי יהיה שר החינוך. כשהיה יוסי שריד  2000דצמבר לחלוטין יותר לתת לשר, כי ב

והוא תמך בחוק, אמרתי הוא יעשה את זה מיד, אבל כעבור חודש למרבה הצער,  2000בדצמבר 
 אני דאגתי שהממשלה תיפול ואז הוא הפסיק להיות שר.  בעצם אני אשם. 
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 ר מיכאל מלכיאור:”היו
 

 א היה החינוך.יוסי שריד ל 2000רק תיקון, בדצמבר  
 

 סילבן שלום:
 

 בוודאי שהוא היה.  
 

 ר מיכאל מלכיאור:”היו
 

 הוא לא היה. 
 

 סילבן שלום:
 

 אז מי היה?  
 

 ר מיכאל מלכיאור:”היו
 

זה היה אהוד ברק. הוא היה שר החינוך והוא התפטר לאחר זמן קצר. כולם חושבים  
 רה חודשים בסה"כ. שיוסי שריד היה שר חינוך לפחות חמש שנים, הוא היה עש

 
 סילבן שלום:

 
לא משנה, אבל כשהחוק הזה התחיל את השלבים שלו, בטרומית ובראשונה עבר אצלו.  

את זה אני זוכר כי הוא עמד מול כל משרד החינוך ובעיקר היועצת המשפטית של משרד החינוך 
 שהיתה אז נגד החוק והוא אמר שהוא בעד. 

 
 ר מיכאל מלכיאור:”היו

 
 שגבר על זה, זה היועצת המשפטית. אבל מי  

 
 ר מיכאל מלכיאור:”היו

 
 היא לא גברה. 

 
 ר מיכאל מלכיאור:”היו

 
 החוק התקבל אבל הוא לא מבוצע. 

 
 סילבן שלום:

 
 כך ברור שבכלל אני לא התייחסתי לזה. -השר יתקין תקנות, זה בכל חוק. זה כל 

 
 ר מיכאל מלכיאור:”היו

 
 ברור. בואו נמשיך.  

 
 מילר: אלכס

 
 מה אנחנו סוגרים לגבי הפרסום?  
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 מירב ישראלי:
 

 אני חושבת שצריכים להיות כללים לגביהם.  
 

 סילבן שלום:
 

את רוצה, תוסיפי, לי אין בעיה גם אם זה יהיה כללי ככה. את רוצה להוסיף "פרסום", זה  
 רק לטובת העניין. 

 
 מירב ישראלי:

 
 רגע, אז להוסיף כללים של המל"ג?  

 
 ר מיכאל מלכיאור:”היו

 
 איפה כתוב של המל"ג?  

 
 מירב ישראלי:

 
לא, כתוב "המוסד להשכלה גבוהה יפרסם את עקרונותיו של מסמך זה במסמך רשמי של  

המוסד וברחבי הקמפוס". השאלה בגלל שלא קבענו פה מועדי פרסום, לא קבענו אופן פרסום, לא 
 קבענו דברים כאלה.

 
 סילבן שלום:

 
 סם עם פתיחת שנת הלימודים. אז יפר 

 
 אלכס מילר:

 
 פתיחת שנת הלימודים האקדמית.  

 
 סילבן שלום:

 
 זה לא רק באקדמית, בהנדסאים אולי זה שנת לימודים אחרת.  

 
 מירב ישראלי:

 
 "שנת לימודים". 

 
 סילבן שלום:

 
 "עם פתיחת שנת הלימודים במוסד".  

 
 עדנה הראל:

 
בהצעת החוק של חה"כ סילבן שלום. יש סעיף  3עיף אנחנו קראנו את הנוסח של ס 

כי  5אצל חה"כ מילר. אני מבקשת אם אפשר להציע להדביק את הנוסח של סעיף  5מקביל, סעיף 
מדבר ספציפית, לא אומר "ברחבי הקמפוס", הוא  5זה קצת יותר ברור וקצת יותר מוגדר. סעיף  

  מדבר ספציפית על פרסום באתר האינטרנט ובידיעון.
 

 סילבן שלום:
 

 אני לא מסכים.  
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 עדנה הראל:
 

 סליחה, בידיעון, באתר האינטרנט. 
 

 סילבן שלום:
 

 ברחבי הקמפוס, שיהיה מקום שיתלו את החוק הזה, נקודה.  
 

 מירב ישראלי:
 

 על לוחות מודעות, נכתוב?  
 

 עדנה הראל:
 

 כמה לוחות מודעות.  
 

 סילבן שלום:
 יפה שלא צריך, בסדר? יהיה פרסום במקום אחד, אף אחד לאעדנה, אל תשימי מוקשים א 

דורש שזה יהיה במאה מקומות, במקום אחד מרכזי, לא רוצים מהם יותר. באינטרנט זה בסדר,  
 אבל אני מעדיף שזה יהיה גם מול העיניים של המרצה כל יום שהוא רואה את זה, זה הכל. 

 
 עדנה הראל:

 
 ם אחד ובולט. אז אני מבקשת שיהיה כתוב במקו 

 
 ר מיכאל מלכיאור:”היו

 
 אפשר להגיד שיהיה במקום אחד באינטרנט ושיהיה במקום אחד מרכזי בקמפוס. 

 
 עדנה הראל:

 
 ובידיעון. 

 
 סילבן שלום:

 
 גם בידיעון זה מצוין, גם באינטרנט זה מצוין ובמקום מרכזי במוסד על לוחות המודעות.  

 
 מירב ישראלי:

 
 אני מקריאה:  
  
"מוסד יפרסם חוק זה באתר האינטרנט של המוסד, אם קיים, בכל שנה בשנתון או  

 בידיעון המוסד, ובמקום אחד מתאים מרכזי". 
 

 סילבן שלום:
 

 גם את סעיף ב' של חה"כ מילר, אני קונה. 
 

 מירב ישראלי:
 

 קיי. -או 
 

עיקרי חוק "ב. ראש מוסד יביא לידיעת כל חברי הסגל האקדמי והמנהלי של המוסד, את 
 זה". 

 
 סילבן שלום:

 
 מצוין. 
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 מירב ישראלי:

 
 . 5קיי, אז אישרנו את סעיף -או 

 
 אלי כהן:

 
 אחוזים לא היו בו.  80-אני מציע שזה יהיה בכתב. שלא יהיה איזה כנס ש 

 
 סילבן שלום:

 
 נכון.  

 
 ר מיכאל מלכיאור:”היו

 קיי.-או 
 סילבן שלום:

  
 . 4סעיף  

 
 מירב ישראלי:

 
 , זה הסעיף שהממשלה ביקשה לא לדון בו, עדנה, אבל אני מקריאה  אותו. 4סעיף  

 
 עדנה הראל:

 
להצעת החוק של חה"כ סילבן שלום,  4בשלב הזה, הבקשה שלנו היא לא לדון בסעיף  

 להצעת חוק של חה"כ מילר.  3-ו 2ובסעיפים  
 

 סילבן שלום:
 

 אנחנו נצביע פה. 
 

 עדנה הראל:
 

ם שאני אסביר שוב, אני אעשה את זה. הממשלה התבקשה לשוב ולשקול אם אתם רוצי 
את עמדתה מאחר והעובדה היא שהממשלה מתנגדת מחד, ומאידך היא אמרה שיש מוכנות בכפוף 

 לתיאום להסכים. קיימנו מספר דיונים ומספר התייעצות. 
 

 סילבן שלום:
 

שלי? אז אני תמיד השארתי בכפוף לתיאום להסכים להצעתו של חה"כ מילר, לא להצעתי  
 את הפתח, אני משוחרר. 

 
 עדנה הראל:

 
אבל מכיוון שהוועדה ביקשה מאתנו התייחסות ולגופו של עניין יש הרבה דמיון, אנחנו  

במסגרת הדיונים בהתייעצויות בינינו, ראינו אפשרות להגיע לנוסחים מוסכמים לגבי שורה שלמה 
ו להגיע לנוסחים שאנחנו חושבים שנוכל להסכים להם של נושאים, למעט בשלב הזה, לא הצלחנ

לעניין הסעיפים המרכזיים של הזכויות. במקום לבוא לפה ולהגיד, לזה מתנגדת הממשלה 
מנת שנוכל להמשיך לדון בינינו כדי לדון בסעיפים -לחלוטין, ביקשנו היום לא לקיים על זה דיון על

 המרכזיים. 
 

 סילבן שלום:
 

 הבנתי. 
 

 כאל מלכיאור:ר מי”היו
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 עדנה, תגידי רק מה הבעיה?  
 

 עדנה הראל:
 

הקושי שלנו עם ההשלכות המאקרו תקציביות והתכנוניות בהגדרת הזכות. הקושי עשוי  
לנבוע מזה שיבוא תלמיד בפוטנציה ויאמר, "זכותי ללמוד, נקודה". המדינה לא העמידה שני 

אוניברסיטאות, אלא יש היום רק  17ה עוד מיליון מקומות לימודים להשכלה גבוהה, היא לא פתח
 שבע. 

 
 סילבן שלום:

 
 אפשר להוסיף "לפי הקריטריונים שיקבע המוסד". 

 עדנה הראל:
 

אלף מקומות סטודנטים לתואר ראשון. חלקם אגב, מוסדות  100יש היום לצורך העניין,  
היא זכות ללמוד ידי המדינה, ואנו חוששים שאילה יבואו ויגידו שהזכות -שלא מוקצבים על

 באותו שכר לימוד בכל המקומות. 
 

 רונית תירוש:
 

 אבל יש קריטריונים.  
 

 עדנה הראל:
 

 הסעיף הזה הוא סעיף כללי ורחב מאוד.  
 

 רונית תירוש:
 

 אז תחליטו על  קריטריון. 
 

 עדנה הראל:
 

טענות מכיוון שאנחנו שוקלים כיצד ניתן להכפיף לקריטריונים ולא לחשוף את המדינה ל 
 בלתי סבירות שבאות שאומרות, שכל הכספים אמורים להיות משועבדים לזכות. 

 
 ר מיכאל מלכיאור:”היו

 
עדנה, אין שום רצון, זו לא הכוונה של החוק. אני רציתי לדעת מה הבעיות, אם אלו הן  

 הבעיות, אנחנו יכולים לפתור אותן.
 

 סילבן שלום:
 

 נכון, גם אני מסכים.  
 

 ל מלכיאור:ר מיכא”היו
 

אני דחיתי מאוד את הטיפול בחוקים, עבר הרבה מאוד זמן מהקריאה הטרומית. אז גם  
בזה תזרזו את העבודה שלכם, אנחנו רוצים לקבל את החוק הזה. זה לא בסדר לבוא לפה לאחר 

 חודשיים ולהגיד, עוד לא טיפלת. 
 

 סילבן שלום:
 

 החוק הזה הוגש לפני שבעה, שמונה חודשים.  
 
 דנה הראל:ע
 

 הועלו הרבה הסתייגויות מכל מיני כיוונים.  
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 זבולון אורלב:
 

עדנה, למה אי אפשר לקראת הקריאה הראשונה, בסוף הסעיף נכתוב, "בכפוף לכללים  
 שיקבע השר הממונה ובאישור ועדת החינוך והתרבות". 

 
 עדנה הראל:

 
אישור הוועדה, עדיין כפופים כי אנחנו חושבים שזה עדיין פותח פתח רחב מדי. הכללים ב 

לזכות העיקרית שקובעים ברישא והם יכולים לכאורה להיות כללים לא סבירים. אין עדיין 
הסכמות בתוך הממשלה לגבי צמצום הסיכון בנוסחים אלטרנטיביים שניסחנו. ניסינו להגיע 

 מוכנים להיום. 
 

 זבולון אורלב:
 

 ת למרות שאין כללים? אם הוא עומד בכפוף לכללים, אז הזכות קיימ 
 

 מירב ישראלי:
 

 זה עניין של פרשנות כי הזכות היא בסיסית. ברגע שאתה מפנה את הזכות. 
 

 זבולון אורלב:
 

 את מכפיפה את הזכות הזאת.  
 

 מירב ישראלי:
 

 הסייגים צריכים להיות בחוק. 
 

 ר מיכאל מלכיאור:”היו
 

 שאיר את זה לישיבה הבאה. אני מציע, מאחר ואנחנו לא נסיים את זה היום, נ 
 

 סילבן שלום:
 

אבל אי אפשר לקיים דיון של ראשונה, שניה ושלישית לפני הראשונה, בטרומית עוברים  
 על זה, 

 
 ר מיכאל מלכיאור:”היו

 
אז אנחנו  –אם אנחנו נראה שגומרים את כל השאר, אז נעשה מה שאתה אומר. אם לא  

 נהיה סובלניים עם הממשלה.
 

 ם:סילבן שלו
 

 כי מהישיבה הקודמת עברו חודשיים.  
 

 זבולון אורלב:
 

 את רוצה, את יכולה לפרט, בכפוף לכללים שיקבע השר. אפשר טיפה לפרט את זה. 
 

 עדנה הראל:
 

 אנחנו עשינו כמה וכמה ניסיונות, אבל יש פה שאלה מהותית.  
 

 ר מיכאל מלכיאור:”היו
 

 בסדר, קדימה. 
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 מירב ישראלי:
 

 ? 4לגת על סעיף אז אני מד 
 

 ר מיכאל מלכיאור:”היו
 כן.  

 
 מירב ישראלי:

 
 אצל חה"כ מילר.  4, איסור אפליה וזה סעיף 5עכשיו אנחנו בסעיף  

 
  –"איסור אפליה  

מוסד להשכלה גבוה לא יפלה מועמדים בשל המוצא שלהם או של הוריהם,  . 5
 כלכלי או אזור מגוריהם. -החברתי םדתם, ריקע
 ול לגבי:סעיף זה יח

 רישום וקבלה למוסד; (1)
 קבלה לתחומי לימוד; (2)

 קבלה למסלולי לימוד מיוחדים".  (3)
 

כאן צריך קצת לתקן את הניסוח. בעקרון אנחנו מדברים כרגע על הטעמים לאפליה. אז 
 יש לנו מוצא. 

 
 סילבן שלום:

 
ל יהודית מוסיפה כאן והיא צודקת, צריך להוסיף גם בשל מינם, מוצא זה מוצא שלנו ש 

 הורים זה עדה. 
 

 מירב ישראלי:
 

אם אני זוכרת נכון, הסתמכת עליו לגבי החוק זכויות תלמיד של מוסדות נפרדים לבנים  
 ובנות, צריך להכניס את זה, רק עלתה פה השאלה לגבי מוסדות נפרדים.

 
 זבולון אורלב:

 
היא עפ"י יש מוסדות להכשרת מורים בחינוך הממלכתי/דתי וגם בחינוך החרדי שהקבלה  

מינם וגם עפ"י דתם. לכן יש פה איזושהי בעיה. גם את הסעיף הזה להכפיף לאיזה שהם כללים 
שקשורים לחוקי החינוך. הרי בחוקי החינוך יש לנו חינוך ממלכתי ויש חינוך ממלכתי/דתי, אולי 

  עפ"י זרם החינוך.
 

 סילבן שלום:
 

 מדרשה לחינוך בגבעת וושינגטון.זבולון, אני לא רואה שאישה מוסלמית תבוא ללמוד ב 
 

 רונית תירוש:
 

 אולי כן, במכללת דוד ילין, זה יכול להיות.  
 

 זבולון אורלב:
 

לפי החוק היא לא יכולה להיות אחרי זה בחינוך ממלכתי/דתי. זה לא רק זה, מחר גם  
להתמודד המוסדות להכשרת מורים כולם עוברים למל"ג ואז יש בכלל בעיה, אז אני לא יודע איך 

 עם זה. 
 

 סילבן שלום:
 

 "מינם", אני מבין, "דתם" אני קצת פחות מבין.  
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 רונית תירוש:
 

 "זרם החינוך", יש זרם דתי ויש שם הפרדה בנים/בנות.  
 ר מיכאל מלכיאור:”היו

 
 אבל אין במוסדות להשכלה גבוהה.  

 
 עדנה הראל:

  
שכלה גבוהה, כולל גם מינם לכללי ההכרה עפ"י חוק המועצה לה 9סעיף קודם כל,  

ומיניותם ודתם והוא חל על כל המוסדות. לעניין מוסדות להכשרת מורים יש בחוק המועצה 
  )א(, יתכן שצריך להפנות או לסייג למוסדות האלה. 27להשכלה גבוהה סעיף מיוחד, סעיף 

 
 סילבן שלום:

 
 )א(, נפתרה הבעיה.  27מצוין, תפנו לסעיף  

 
 מירב ישראלי: 

 
 לא, אבל אין שם סייג.  

 
 עדנה הראל:

 
אז אני אומרת, לציין שלגבי מוסדות כאלה אפשר להתחשב בזרם החינוך כפי שהציעה  

 חה"כ תירוש.
 

 מירב ישראלי:
 

 השאלה אם זה רק לגבי מוסדות כאלה.  
 

 סילבן שלום:
 

 כן, רק לגבי כאלה.  
 

 עדנה הראל:
 

ה ככלל דורשת מכלל המוסדות ואפשר לכן פתחתי ואמרתי, שהמועצה להשכלה גבוה 
להוציא את כל התשע שלא יהיה. לכן לגבי כלל המוסדות, הכלל הזה הוא כבר היום קיים, אין לנו 
התנגדות שיהיו ברמת חקיקה מכיוון שלמוסדות להכשרת מורים יש מסלול מיוחד שהחוק לא 

א ציין הליך מיוחד. מסמיך לעשות את ההבחנה, אבל הוא מסמיך לעשות כללים מיוחדים. הו
ומכיוון שהוא ציין הליך מיוחד במסגרת הזאת, יש הגדרה בזמני חינוך.  אני מציעה לעבור לשם 
ולעשות איזשהו אינדקס שיציין את זרם החינוך כפי שהציעה חה"כ תירוש, בלי להגיד מפורשות, 

 מין ו/או דת. 
 

 אנחנו רצינו להציע להוריד את מסלולי לימודים. 
 

 לום:סילבן ש
 

הרי איפה יש את הבעיות האלה? רק במקומות האלה. אז אם אני מוציא את זה, בשביל  
 מה צריכים את החוק בכלל? הרי הבעיות קיימות שם. 

 
 זבולון אורלב:

 
 תן לי דוגמה. 

 
 סילבן שלום:

 
 יעקב לא מקבלים על רקע מוצא. -דוגמה כמו שנתתי לפני כן, שבסמינר למורים של בית 
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 ראלי:מירב יש
 

 עדתי?  
 

 סילבן שלום:
 

 אז לא, ואפשר להגיד שזה מסלול לימוד מיוחד.  
 

 עדנה הראל:
 

 זה לא מסלול, זה המוסד.  
 

 סילבן שלום:
 

 למה לא, אז יקראו לזה מחר בשם אחר, מסלול לימוד מיוחד, כי זה לא יהיה.  
 

 מירב ישראלי:
 

 לא תהיה בעיה. 
 

 רונית תירוש:
 

 תי, אנחנו מדברים על רקע דתי. הם עושים רקע עד 
 

 זבולון אורלב:
 

 יעקב הבעיה זה כל המוסד, מסלול זה לא הבעיה. -בית 
 

 סילבן שלום:
 

 הם יקבעו באותו מוסד, יקראו לזה "מסלול לימוד מיוחד" , זה פטור.  
 

 עדנה הראל:
 

 אבל מה, המוסד עצמו יהיה מסלול לימוד?  
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 סילבן שלום:
 

 יהיה מסלול לימוד, מה הבעיה? לא, בתוך המוסד  
 

 רונית תירוש:
 

 אז מסלול אחר לא יהיה. 
 

 סילבן שלום:
 

 אבל החוק לא יחול על זה, הם יקראו לזה "מסלול לימוד מיוחד".  
 

 עדנה הראל:
 

 אתה פוגע בעניין הזה במסלולים שהם מסלולים שנועדו לקבל סיוע. 
 

 סילבן שלום:
 

 תני לי דוגמה. 
 

 עדנה הראל:
 

 משרד התמ"ת לדוגמה.  
 

 :שמעון דוד
 

 הוריות. -דין; מסלול לחד-יש לנו למעשה מספר מסלולים. אל"ף, מסלול לבית 
 

 סילבן שלום:
 

 איפה זה, אבל זה לא במוסד להשכלה גבוהה ולא במכללת מורים ולא בהנדסה.  
 

 שמעון דוד:
 

יש פרויקטים שבהחלט יש לנו פרויקטים רק לבנות לפני גיוס במסלולים טכנולוגיים.  
 נועדו לקדם.

 
 סילבן שלום:

 
אז לא הכנסתי את מינהל, מה אתה רוצה? אין פה שום בעיה. לא אתן להשתמש בהצעת  

החוק שלי, מסלול לימוד מיוחד, כדי לעשות את כל האפליה הזאת. לא, נקודה. שם מדובר על 
 אין שום בעיה עם זה.עניין של מין, אין בזה שום בעיה, בנים, בנות, כמו שאמרתי, 

 
 עדנה הראל:

 
לפעמים זה לא עניין של מין כשאתה רוצה לקדם את האוכלוסייה הבדואית ולתת  

 אפשרות מסלולים מתאימים.
 

 סילבן שלום:
 

רבותיי, אני לא רואה אף יהודי הולך ללמוד במסלול של בדואים, בסדר. תפסיקו עם  
 99הודים ירוצו למסלול לבדואים כשפתוח להם נקודות קצה האלה. לוקחים מסלול לבדואים וי

  אחוז יהודי.
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 ר מיכאל מלכיאור:”היו
 

סילבן, אנחנו עושים פה חוק והוא חוק חשוב ומרכזי, אז אתה לא יכול להגיד, טוב, אף  
 אחד לא יעשה. זה אומר שמשרד התמ"ת למשל לא יכולים לעשות דבר מיוחד לבדואים.

 
 סילבן שלום:

 
 למה לא?  

 
 ר מיכאל מלכיאור:”יוה
 

 כי זה מה שהחוק אומר והחוק אומר שלא.  
 

 סילבן שלום:
 

 איך, הרי קבענו קודם שזה יכול להיות לבנים ולבנות בנפרד? אמרנו, נכון?  
 

 עדנה הראל:
 

לא לבנים ובנות. אני בתור, לצורך העניין, משרד התעשייה והמסחר מעוניין להתמודד עם  
 , אבטלה אלא המוביליות בחברה הבדואיתבעיית האבטלה, לא רק 

 
 סילבן שלום:

 
מה אתם רוצים, שאני אוציא את כל ההנדסאים? אז אני אוציא את כל ההנדסאים.  

 תפסיקו כבר. אתם עושים לי בעיה נקודתית אחת. 
 

 ר מיכאל מלכיאור:”היו
 

שוט רוצים זה לא ככה. יש היום הרבה מאוד ניסיון, למשל באוכלוסייה חרדית, אנחנו פ 
לעשות דבר שהוא מוצר טוב. גם בנושא המין, אני חושב שצריך להפריד בין אפליה לבין הנושא של 

   הפרדה בין בנים ובנות. אני כן הייתי רוצה להכניס את העניין שלא יהיה אפליה.

 
 סילבן שלום:

 
 ". כמו שבפעם האחרונה, חה"כ גפני נלחם מלחמת עולם, אז הוצאנו בסוף את ה"מינם 

 
 ר מיכאל מלכיאור:”היו

 
אני לא רוצה שיהיה נגיד מוסד שיש בנים ובנות, לא רוצה שיהיה מישהו שהוא מקבל  

או במוסד שיש הפרדה אז בשני המסלולים, צריך שתהיינה אפשרויות שוות  עדיפות בגלל זה. 
ני לא רוצה לבנים ובנות. ועל זה אני כן הייתי רוצה לקבל איזשהו ניסוח פה שפותר את זה. א

  למנוע מהמסלולים המיוחדים היום בהשכלה גבוהה שקיימים.
 

למשל, קרית אונו זו דוגמה מאוד טובה. קרית אונו זה מסלול מיוחד כדי להביא את 
האוכלוסייה החרדית, כל מיני דברים מיוחדים.  לבת של הרב עובדיה יוסף יש תכנית מיוחדת. 

גדול מאוד בחברה הישראלית לעודד את הכיוונים האלו. אלה תכניות מצוינות, יש לנו אינטרס 
  ופה אנחנו כותבים זה אסור.

 
 סילבן שלום:

 
 אני כתבתי את החוק, אני יודע בדיוק למה התכוונתי.  
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 ר מיכאל מלכיאור:”היו
 

 לא, מה שהתכוונת זה ברור. 
 

 סילבן שלום:
 

וחדים" שלא יקרה פתאום יש בכל אוניברסיטה מסלולים שנקראים "מסלולי לימוד  מי 
שכל מוסד אקדמי יקים איזו כותרת ויקרא לזה "מסלול לימוד מיוחד" ולשם ינווט וינתב את כל 

 ההפניה שלו, לא רוצה לאפשר להם. זאת הבעיה, הבעיה שלי זה לא בבדואים ולא בזה ולא בזה. 
 

 ר מיכאל מלכיאור:”היו
 

 ? הכוונה מצוינת, איך אנחנו מבטאים את זה בחוק 
 

 סילבן שלום:
 

קודם כל, אני מבין את מה שאתה אומר ומקובל עליי "מינם".  אני רק אומר, מסלול  
לימודים מיוחד גם בכל מוסד אקדמי שקוראים לזה "מסלול לימוד מיוחד" ושם יגידו לנו לנתב, 

  הרי זה לא שאני המצאתי את זה, זה הרי כתוב בחוק להשכלה גבוהה, "מסלול לימוד מיוחד".
 

 עדנה הראל:
 

 סליחה, עם כל הכבוד, לא כתוב.  
 

 סילבן שלום:
 

אז זה כתוב באחד החוקים, הרי אני הבאתי את זה מאחד החוקים, אני לא הבאתי את  
 קיי. -זה סתם. אני אמצא לך באיזה חוק זה קיים, או

 
 עדנה הראל:

 
גדו אתה נלחם. ראשית, אולי כדאי באמת שנדע כי אני לא יודעת בדיוק מה הדגם שכנ 

כשדנו בזה, ראינו שורה של דברים שיכולים להיפגע. במקביל יש גם מסלולי לימוד נוספים שיכול 
להיות שהם ייכנסו תחת הכותרת הזו ואני לא בטוחה שרוצים לפגוע בהם. לצורך העניין, קבוצות 

 כמו טייסים, משטרה.
 

 זבולון אורלב:
 

 אילן.-בבר נכון, יש מסלול מיוחד לקצינים גבוהים 
 

 עדנה הראל:
 

מנת לאפשר קידום ולימודים, -מעצבים במשותף, בהתחשב במגבלות המעסיק ועל 
בתקווה שתמיד גם שומרים על אותה רמת לימודים. אם שומרים על אותה רמת לימודים, זה דבר 
לגיטימי לאפשר ולבנות תכנית לימודים שמתאימה את עצמה מבחינת שעות ומסגרות. ולכן אני 

 א יודעת אם אתה רוצה לפגוע בזה ולא ברור לי למה. ל
 

 מירב ישראלי:
 

הכוונה היא לא לפגוע בזה, הכוונה היא שבמסלולים שפתוחים לכאורה לכל, ששם לא  
 תהיה אפליה. 
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 עדנה הראל:
 

בסדר, אבל אני לא בטוחה שזה מה שחה"כ שלום אמר. הוא לא רוצה שיסגרו חלק  
 מהמסלולים. 

 
 רלב:זבולון או

 
עדנה, את מדאיגה אותי, אם את אומרת שאין מסלולי לימוד מיוחדים בחוק, וברגע  

שכתוב פה קבלה לתחומי לימוד, כלומר, החוק סוגר כאן את כל העניין, אם אין פתח של מסלולי 
לימוד מיוחדים לחוק ובחוק יהיה כתוב, קבלה לתחומי לימוד, אז בעצם כל תחומי הלימוד יהיו 

 הזה, אז גם אי אפשר לקיים מסלולי לימוד מיוחדים.תחת החוק 
 

 עדנה הראל:
 

, אלא 3-ו 2, 1אנחנו רצינו להציע בכלל שיהיה סעיף שהוא יותר כללי והוא לא אומר  
שהוא אומר, איסור על אפליה של מוסדות להשכלה גבוהה בפעילות שלהם ואז זה כולל גם קבלה, 

 גם תחומי לימוד.
 

 זבולון אורלב:
 

 ? 9מה ההבדל בין זה לבין סעיף אז  
 

 עדנה הראל:
 לכללי המל"ג?  

 
 זבולון אורלב:

 
 כן. 

 
 עדנה הראל:

 
אני חושבת שבאמת לא צריך להיות הבדל מהותי אלא שאתה מעלה את זה לרמה של  
  חקיקה.

 
 רונית תירוש:

 
יפים אני רוצה לומר משהו לגבי הסעיף הזה. חה"כ שלום, אני הייתי מסתפקת בשני הסע 

הראשונים ולא נכנסת לנושא של לימודים מיוחדים. אני מבינה שאתה לא רוצה לעשות במהלך 
ספר רגיל, אלא שהכל יהיה פתוח בפני הכל. יחד עם זאת אני -עוקף אינטגרציה במונחים של בית

גם לא רוצה לפגוע בחופש אקדמי, זו מילה גסה לפעמים, של מוסדות להשכלה גבוהה שמעונינים 
 כלל המסלולים המיוחדים. -ות כאלה ואחרות לקדם אוכלוסיות מסוימות וזה בדרךמסיב

 
לפעמים האוכלוסייה הזאת יכולה להיות העדפה מתקנת לאיזה מגזר, או רצון כמו עם 
החרדים למשוך מגזר אחר, או לחילופין לנווט את זה רק למצטיינים מיוחדים. למשל, עושים 

כמסלולי מצוינות. ממילא הם יכולים לעקוף כל נוסח שתשים מסלולים אינטר דיסיפילינאריים 
ידי הצבת קריטריונים ואז הם לא מפלים אדם בגלל שהוא חרדי, בדואי או דרוזי או כל -בחוק על

גוון אחר, אלא הם בעצם ינווטו את זה עפ"י קריטריונים שהם יציגו לעצמם וזה המינימום של 
  .חופש אקדמי שאנחנו צריכים להשאיר להם

 
 סילבן שלום:

 
אני לא חושב שזה שייך לחופש אקדמי, את העלית את המילה הכי נכונה, כנראה במקום  

 שיש בו גם פעילות בינתחומית, יש בעיה עם החוק הזה. 
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 רונית תירוש:
 

 נכון. 
 

 סילבן שלום:
 

ולא סתם אני מדבר על זה, כנראה במקום מסוים שיש בו פעילות בינתחומית, יש בעיה  
עם החוק הזה והבעיה עם הסעיף הזה. אז אני לא רוצה לאפשר למוסד, גם אם יש לו עיסוקים 
בינתחומיים, מה שנקרא, להסתתר מאחורי זה שבסעיף הזה זה לא קיים. ומאחר ואני יודע בדיוק 

 על איזה מוסד מדובר, אז בואו לא נסיר אותם.  
 

 זבולון אורלב:
 

   תגיד, אני לא מבין על מה מדובר. 
 

 סילבן שלום:
 

 אני כבר מצאתי יותר מעשר רמיזות תוך כדי העניין הזה.  
 

 רונית תירוש:
 

 שבע? -בבאר 
 

 סילבן שלום:
 

 אביב. -אילן, וגם לא תל-שבע גם לא בר-לא, לאו דווקא, לא באר 
 

 ר מיכאל מלכיאור:”היו
 

כ סילבן שלום עפ"י מה שנאמר פה, אני מטיל על מירב לנסח משהו שיכלול את מה שחה" 
 אומר שכולנו מסכימים אתו ולא יכלול את כל הדברים שגם סילבן שולל והיא תמצא את הנוסח.

 
 סילבן שלום:

 
מאה אחוז.  יש כאלה שניסו להפעיל את השפעתם שהחוק הזה לא יעבור, אני לא רוצה  

 יותר לדבר על זה. 
 

 מירב ישראלי:
 

הזה, שטופסי הרישום ללימודים לא יכללו יש סעיף שני בהצעה של חה"כ מילר בעניין  
 דרישה לספק מידע ובקבוצה.

 
 עדנה הראל:

 
אנחנו בעניין הזה רוצים להבהיר. המידע כפי שאנחנו מבינים, הוא מידע שבאמת הוא לא  

חובה, אבל יחד עם זה הוא מאוד מסייע. יש שני אספקטים, אחד וזה בא גם בהמשך, שיכולים 
 . 10ף האמור וזה לעניין סעיף מוסדות לתת העדפה על א

 
 מירב ישראלי:

 
 אקונומי.-השאלה האם ההעדפה היא עפ"י סוציו 

 
 עדנה הראל:

  
 לא משנה לפי מה שהיא תהיה, המוסד צריך נתונים על זה.  

 
 סילבן שלום:
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אם ההורים נולדו בישראל, ארץ מוצא הורי ההורים.  זאת אומרת, זה כבר התחיל להיות  
רף שיש, לא רק ארץ לידה, ארץ לידת ההורים, אם ההורים נולדו בישראל, ארץ לידת דבר הכי מטו

 הורי ההורים. הכל זה לסטטיסטיקה כדי לדעת באופן סטטיסטי מאיפה באים, מאיפה לומדים. 
 

 עדנה הראל:
 

אני מבקשת להשלים ברשותכם, בעניין הזה של המידע יש שלושה אספקטים אחד,  
רישום נטו כאשר הרישום לא יושפע מהשיקולים האסורים בסעיף המידע שנדרש לצורך ה

שדיברנו עליהם. ולכן לצורך הרישום נטו אין צורך בנתונים לצורך רישום  שהוא ללא כל אפליה 
 וללא כל העדפה, אין צורך בנתונים אודות מוצא הורי הורים  וכו', אין ויכוח על זה. 

 
אחד, מקום שבו תתאפשר אפליה לטובה, העדפה לעומת זאת, אנחנו אומרים שני דברים.  

)ב(: "רשאי מוסד לעכב את תנאי הקבלה לסטודנטים  10וחה"כ מילר למשל הציע את זה בסעיף 
עפ"י שיקוליו ובתנאי שיפרסם הדבר ברבים". זה סעיף רחב והוא יכול לאפשר שורה של העדפות, 

לים חדשים אומר, מקום לידה ושנת אפליות מתקנות, כמו למשל לבדואים או לעולים חדשים. עו
 עלייה לארץ. אילו דברים שאינם רלוונטיים לצורך רישום נטו.

 
זה שורה של דברים שיתכן שמוסד כזה לצורך העניין על זה, אם תלמיד מעונין להתקבל  

במסלול מהסוג הזה, הוא צריך לתת את המידע. ומתן המידע צריך להיות חובה לצורך הזכות 
 להתקבל. 
 

 ירב ישראלי:מ
 

 אז נגדיר את זה. 
 

 עדנה הראל:
 

דבר שלישי שאנחנו רוצים להגיד, הסטטיסטיקה שלגביה חה"כ שלום הביע ספק, אכן  
בפועל מתקיימת. הלמ"ס מפרסם נתונים והם נתונים שמשמשים הן את מקבלי ההחלטות והן את 

ות בהשכלה גבוהה. ולכן הכנסת מעת לעת לגבי מידע ההשתלבות של יוצאי אוכלוסיות שונ-חברי
 המידע הזה הוא מידע חשוב. 

 
יחד עם זה, אנחנו מסכימים שלא צריך לכפות אותו ואנחנו מציעים שיתאפשר ושיהיה 
כתוב שאפשר לקבל נתונים נוספים בהסכמת התלמיד, קרי: זה יהיה בטופס נפרד אבל שנלווה 

 ף פעולה עם הסטטיסטיקה.לטופס ההרשמה, תלמיד שיהיה מעוניין למלא, יהיה מוכן לשת
 

 סילבן שלום:
 

במעמד הלימודים שיעז לא למלא את זה, רק מתוך המחשבה שאם הוא לא ימלא את זה,  
 הוא לא יקבל. 

 
 עדנה הראל:

 
לא. גם באנגליה אגב, הדבר נעשה בדיוק בצורה הזאת. כשאתה נרשם ללימודים, אתה  

וטופס שני שהוא לבחירתך, אם אתה מעוניין  מקבל שני טפסים. טופס אחד שבו יש טופס מנדטורי
 לצרכים סטטיסטיים בלבד.

 
 סילבן שלום:

 
-אני יודע זאת כיוון שהסעיף הזה הופיע הרי אצלי בהצעת החוק הזכויות המקורית ב 

, סעיף ב', ואני הורדתי אותו עכשיו. אז אין לי בעיה אתו, אפשר לעשות כמו שהיא אמרה, 1999
 ד יהיה בזה, נמשיך.אחד יהיה בהסכמה, אח

 
 ר מיכאל מלכיאור:”היו

 
 בסדר. 

 
 מירב ישראלי:
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 השאלה, טופסי הרישום ללימודים לא יכללו דרישה לספק. 

 
 עדנה הראל:

 
טופסי הרישום ללימודים לא יכללו, ואין בכך כדי למנוע צירוף בקשה לקבלת מידע  

וב בהמשך. עכשיו בנוסף בסעיף ג' מרצונו של התלמיד לעניינים סטטיסטיים, ננסח את זה יותר ט
שלדעתי צריך להיות  10צריך להוסיף, "לעניין קבלה למסלולים מיוחדים", אבל זה כשנגיע לסעיף 

 מצורף לפה. 
 

 בילי שפירא:
 

אני מדברת בשם האוניברסיטאות, בטופס ההרשמה באוניברסיטאות, מעבר לפרטי   
טיסטיים ולצרכים נוספים לצורכי  דיון ההרשמה על העמוד האחורי כתוב שם, "שלצרכים סט

במועמדות שלו", אתה מתבקש להגיד, אתה לא חייב, זה כתוב לצרכים סטטיסטיים בלבד. זה 
משמש את אגודות הסטודנטים שלנו כשרוצים לפנות לעולים החדשים באופן כזה או אחר. לכן, 

 אולי נשאיר את זה במובן כפי שהגדרתם. 
 

 סילבן שלום:
 

כל אחד אם תספקו להם מידע מי זה עולה חדש. אין צורך לעשות את זה, זה  הם ימצאו 
דבר מיותר, זה דבר מקומם וזה דבר שאפילו אם אין בו אפליה, זה מעורר אצל הרבה מאוד 

ידי -אנשים הרגשה שיש אפליה, אפילו אם זה לא נכון. כמות המכתבים שאנו מקבלים כל פעם על
, שטוענים שזה בגלל שמילאו בטופס ארץ לידת ההורים או כאלה שלא התקבלו לאוניברסיטה

 ארץ לידת הורי ההורים, זה פשוט דבר שלא ייאמן. 
 

יוסיף,  –אני אומר, זה מיותר, אני מקבל את ההצעה של עדנה, מי שירצה לסטטיסטיקה  
 ם.לא יוסיף, המוסד לא יכתוב לא ארץ לידת ההורים ולא ארץ לידת הורי ההורי –מי שלא ירצה 

 
 :בילי שפירא

 
 אני רוצה רק להרגיע אותך שגם היום זה אופציונלי לתלמיד.  

 
 סילבן שלום:

 
 שלא יהיה כתוב "דרישת חובה".  

 
 חן חריס:

 
 אבל צריכים שלושה סייגים. 

 
 בילי שפירא:

 
 גם למלגות וגם לגבי קבלה.  
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 גיל גולדנברג:
 

כך לא -שהוא לא רוצה למלא, אחר אני רק רוצה להעיר הערה. כל מי שלא ימלא בגלל 
יוכל לקבל לצורך העניין, הטבות שהאוניברסיטה נותנת, שאגודות הסטודנטים נותנות, הטבות 

 שאנחנו נותנים, לא יוכל לקבל אותם. 
 

 אלכס מילר:
 

כשאתה מדבר על נתונים סטטיסטיים בלבד, אתה מדבר עכשיו על משהו של שימוש  של  
 הפרטים לצרכים נוספים. 

 
 גיל גולדנברג:

 
 נכון.  

 
 אלכס מילר:

 
אז זה לא לנתונים סטטיסטיים, זה לצרכים נוספים. כשיש לה צרכים נוספים, צריך  

להגדיר מהם צרכים ולתת לכל סטודנט להתמודד לטובת הדבר שאתה רוצה לתת לו ולמלא את 
 הטופס. 

 
 ר מיכאל מלכיאור:”היו

 
ומי שרוצה באמת לקבל תיעדוף במקרה מסוים למטרות שהוזכרו פה יהיה טופס נפרד,  

 או מלגת העדפה או מלגה מיוחדת על רקע שהוא עולה חדש, אז ימלא. בואו נמשיך.
 

 חן חריס:
 צריך לזכור גם שהכל על בסיס דיווח עצמי של המועמד, כי השאלה אם מישהו יהודי או 

 לא, לא תיבדק עפ"י החוק אלא עפ"י הדיווח של המועמד.  
 

 ן אורלב:זבולו
 

אפשר שיהיה טופס נוסף שאגודת הסטודנטים והנהלת האוניברסיטה מאפשרת לכתוב  
 פרטים ויש הטבות שונות, וכל אחד יחליט אם הוא רוצה למלא או לא. 

 
 אלכס מילר:

 
 אבל ברור שצריך להגדיר ספציפית לטובת מה הסטודנט ימלא את הפרטים האלה.  

 
 זבולון אורלב:

 
 יך להיות חלק מטופס הרישום.אבל הוא לא צר 

 
 אלכס מילר:

 
 נכון.  

 
 בילי שפירא:

 
עובדה שזה נמצא בטופס הרישום בעמוד האחורי, זה רק מטעמים אדמיניסטרטיביים  

 להקל על התהליך של קליטה. 
 

 ר מיכאל מלכיאור:”היו
 

 אבל מה שאת עושה מטעמים אדמיניסטרטיביים מובנים, אנחנו לא רוצים. 
 

 רא:בילי שפי
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 קיי. -יש מי שחושד בזה, או 
 

 מירב ישראלי:
 

אני מציעה שנדלג על ההגדרות מכיוון שהן מאוד שונות בשתי הצעות החוק.  –הגדרות  
נראה שאין טעם כרגע לדון בהן מכיוון שהן תעוצבנה מחדש. רק שאלה אחת שאני מעלה כבר 

נצטרך בהמשך לתת את ההבחנה  עכשיו, דנו בעניין של הגדרה של מוסד להשכלה גבוהה, אנחנו
בין מוסדות מתוקצבים לבין מוסדות לא מתוקצבים. אני לא מציעה להכניס את זה בהגדרה אלא 
כשנגיע להוראות אופרטיביות, נראה. כי יש הוראות שהן יכולות להיות סתירות בין מוסדות 

של המימון, זה  מתוקצבים וסתירות לגבי מוסדות לא מתוקצבים. אז למשל נושא של כל הנושא
 יכול להיות במוסדות. 

 
 אלכס מילר:

 
 איזה מימון?  

 
 מירב ישראלי:

 
מלגות, כל הדברים האלה. אני רק אומרת את זה רק כהערה כללית, אני לא מכניסה את  

כך כשנתחיל לדון בפרטי העניין, המוסדות המתוקצבים, נוכל -זה בהגדרה, אבל יכול להיות שאחר
 שלא תוכל להטיל על מוסדות פרטיים.  להטיל עליהם חובות

 
 סילבן שלום:

 
 אני רוצה להסביר כיצד הגעתי למסלולי לימוד מיוחדים, כי ביקשתי לבדוק את העניין 

. מסלולי לימוד מיוחדים מתייחסים לעתודאים, שזה 1999-הזה, הרי החוק הזה כבר הוגש ב 
בים כמו, משפטים, מה שאמרתי מסלול מסוים שבו הם מתקבלים; מצטיינים ומסלולים משול

 תחומי וכל הדברים האלה. -קודם, הבינתחומי והרב
 

מדובר במסלולי לימוד קיימים באוניברסיטאות עצמן, זה לא לבדואים. זה קיים  
תחומית -באוניברסיטה העברית, כל אחד משלושת הדברים שאמרתי, תכנית מצטיינים, תכנית רב

ים האלה איזושהי פעילות שאף אחד לא מתכוון להוריד, ועתודאים. בעצם אני מאפשר במסלול
 לא האוניברסיטה מתכוונת, לא אנחנו מתכוונים ולא אף אחד.

 
 לכן זו הייתה הכוונה, זה מקצת לימודי מסלול מיוחדים. 

 
 זבולון אורלב:

 
 אם החוק לא מזכיר מסלולי לימוד מיוחדים, אז זה לא יוצא דופן מכל תחום לימוד אחר.  

 
 בן שלום:סיל

 
 מה זאת אומרת?  

 
 זבולון אורלב:

 
אם החוק לא החריג מסלולי לימוד מיוחדים, אין כזה סעיף בחוק. כל תחום לימוד  

 באוניברסיטה. 
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 סילבן שלום:
 

אפשר להגיד שהקבלה לתחומי הלימוד היא קבלה לכלכלה, זה מה שיש לנו בחוק. אבל  
ד אומר שלגבי כלכלה באוניברסיטה העברית צריך כלכלה ומשפטים ביחד, אין כזה דבר. כל אח

. אבל אין את אותו קריטריון לכלכלה XYוציון משולב של  Yופסיכומטרי של  Xבגרות של 
 ומשפטים ביחד. 

 
 בילי שפירא:

 
ממש לא נכון. ולכן אני רוצה להציע שדווקא הניסיון להגיד "תחומי לימוד" "חתכי  

מקצר את היריעה במקום להרחיב אותה. אם היינו קבלה" או "תחומים מיוחדים", אתה 
 מסתפקים רק בפתיח, זה כולל הכל מכל וכל. תישאר עם הרחב ביותר. 

 
 סילבן שלום:

 
 קיי. -או 

 
 מירב ישראלי:

  
הסעיף הזה חל על מועמדים, הוא לא על תלמידים. לכן הרלוונטיות שעשית היא רק  

 לעניין השיעור וקבלה. 
 

 זבולון אורלב:
 

אבל אני נשארתי בדאגתי, אמרתם שתמצאו פתרון להחרגות. שיש מוסד לבנים ויש מוסד  
 לבנות. 

 
 עדנה הראל:

 
 שני דברים אני רוצה להגיד לחה"כ אורלב. אחד, לעניין מוסדות לבנים ומוסדות לבנות.  

 
 סילבן שלום:

 
שלישית, אבל הבנו את זה, תביאו את זה לישיבה הבאה כשזה יהיה בראשונה, שניה ו 

 תביאי את זה, חבל על הזמן. 
 

 מירב ישראלי:
 

  –עקרונות כלליים  –"פרק ג'  
 

  –מימוש זכויות  
 

מוסד להשכלה גבוהה לא ימנע מסטודנט לממש את זכויותיו לפי חוק זה; בכל  .7
 מקרה של הפרת זכויות, רשאי הסטודנט לפנות לנציבות קבילות הסטודנטים. "

 
עצם לפרק שיש בשתי הצעות החוק של הקמה של נציבות זה מקשר את הסעיף הזה ב

קבילות הסטודנטים. השאלה אם אנחנו לא רוצים לדון בכל הדבר הזה בהקשר של הנציבות. 
בעצם האמירה ברישא היא למעשה ברורה, כי כל הרעיון שהזכויות ניתנות כדי שהן ימומשו, כך 

 כך רלוונטית. -שהאמירה ברישא היא לא כל
 

ואילך, אפשר פשוט שם לכתוב שבכל מקרה של הפרה, יפנה  35פרק ז' מסעיף בסעיף של 
 הסטודנט לנציבות. זאת אומרת, למחוק את הסעיף הזה ולהעביר את זה לשם. 
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 סילבן שלום:
 

 השורה הראשונה, בוודאי שלא נוריד אותה. 
 

 מירב ישראלי:
 

 השאלה אם צריך אותה? 
 

 סילבן שלום:
  
 בוודאי.  

 
 ראלי:מירב יש

 
 כל הרעיון של החוק הזה הוא מוטה לזכויות.  

 
 זבולון אורלב:

 
 הסעיף הזה צריך להיות הראשון בפרק ז'.  

 
 עדנה הראל:

 
בדיוק מהסיבות של חה"כ שלום ואורלב, ברישא אנחנו כן מייחסים לה משמעות  

כויות לפי חוק ומבקשים לא לדון בה אלא במצורף לאותם סעיפים שביקשנו לעכב. מכיוון שאם הז
יהיו זכויות כלליות שהמוסד לא יימנע מלממש זכויות לפי חוק זה, זה לכאורה מטיל על כל מוסד 

 ומוסד את החובה לאפשר לכל אחד ללמוד. 
 

 סילבן שלום:
 

 לא, אמרנו לפי קריטריונים של קבלה.  
 

 עדנה הראל:
 

 כרוך את זה. מכיוון שעוד לא הסכמנו על נוסחים בעניין הזה, אני מבקשת ל 
 

 סילבן שלום:
 

 לפי אותם קריטריונים של קבלה שהיו אז.  
 

 עדנה הראל:
 

כי יתכן שהזכויות שייוצרו בסעיפים הכללים, הן זכויות שמטבען יהיו מוטלות על  
 המדינה ולא על המוסדות. 

 
 ר מיכאל מלכיאור:”היו

 
 אני מבין למה את מתכוונת. 

 
 סילבן שלום:

 
 ם של משרד האוצר, כל דבר רואה צל הרים כהרים. זה צל הרים כהרי 

 
 עדנה הראל:

 
 אני לא במשרד האוצר. 

 
 סילבן שלום:
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 כן, אבל את אמרת שיש על זה השפעות מאקרו תקציביות. 
 

 עדנה הראל:
 

 אמרתי גם ולא רק, גם מבחינת מבנה מערכת ההשכלה הגבוהה. 
 

 סילבן שלום:
 

פעם כשר, פעם כעוזר לשר במשרד המשפטים, אז מאחר ועבדתי בשני המשרדים האלה,  
 אני מכיר העניין ששני המשרדים רואים צל הרים כהרים. מה לעשות. 

 
 מירב ישראלי:

 
קיי, אז הרישא תיגזר מהזכויות שנקבע שניתנות לפי החוק ואז נראה אם בכלל יש -או 

 צורך בה. 
 

 סילבן שלום:
 

הפוכה, נשאל אולי את עדנה באילו סעיפים  אדוני היו"ר, אני מציע לעשות איזו פעולה 
אנחנו כן יכולים לדון ואז נצמצם את העניין. למה לנו ללכת לכל סעיף שאי אפשר לדון, בוא נלך 

 על רשימת הסעיפים שאפשר לדון, נגמור אותם ואחרי זה יקבע מישהו על הסעיפים הבאים. 
 

 עדנה הראל:
 

ים, אני הסכמתי איתכם שלדברים יש פה אני ביקשתי בשם הממשלה בקשה, היו"ר הסכ 
 משמעות.

 
 ר מיכאל מלכיאור:”היו

 
 דבר עקרוני, בגלל לוח הזמנים של הוועדה ועוד שתי ישיבות שיש לנו היום, אני רוצה 

דקות שנותרו, נעשה עוד כמה סעיפים. אני מציע שברשותכם, ביום  10-לגמור את הדבר הזה. ב 
 בוקר. 08:00ראשון או חמישי נתחיל בשעה 

 
 סילבן שלום:

 
 , אבל בסדר.04:00-אביב, צריך לקום ב-ביום ראשון זה קצת מוקדם להגיע מתל 08:00-ב 

 
 זבולון אורלב:

 
יש לי הצעה מתקנת. אנחנו בקצב הזה עם כמה עשרות סעיפים, נגמור בעוד חמש שנים.  

 לפי דעתי צריך לקום צוות משנה. 
 

 סילבן שלום:
 

 זה מה שעשינו אז.  
 

 זבולון אורלב:
 

צריך להקים צוות משנה ששני המציעים ביחד עם היועצת המשפטית עדנה הראל, יעשו  
קודם כל את הדברים המוסכמים ונראה. חבל, אנחנו מבזבזים זמן ועדה פה, חצי מהזמן הולך 

 כאן לאיבוד. 
 

 ר מיכאל מלכיאור:”היו
 

 זו גם אפשרות טובה. 
 

 סילבן שלום:
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הצעה מצוינת. אנחנו לא מוגבלים ונעשה את זה יום אחר יום ונגמור את אני חושב שזו  
 זה. 

 
 ר מיכאל מלכיאור:”היו

 
 זה לא ועדת משנה, זה צוות עבודה שיעבוד.  

 
 זבולון אורלב:

 
 אנחנו לא מוגבלים בזמני ועדות וכדומה.  

 
 ר מיכאל מלכיאור:”היו

 
 מירב תרכז את זה, זה מצוין.  

 
 חן חריס:

 
 ו רק מבקשים שיירשם שוורה מבקשת נציגות.אנחנ 

 
 ר מיכאל מלכיאור:”היו

 
 קיי,  אז תהיה נציגות של ורה ושל אגודת הסטודנטים. -או 

 
 אפרת פרוקצ'יה:

 הייתי מבקשת שמנהל הכנסות המדינה כמובן יהיה שותף. 
 מירב ישראלי:

 
 כתבתי משרדי הממשלה. 

 
 זבולון אורלב:

 
 אתם לא צריכים להיות בכל הדיונים. לפי הסעיפים והנושאים,  

 
 ר מיכאל מלכיאור:”היו

 
 כל דבר שהוא רלוונטי.  עדנה, יש משהו שאנחנו יכולים לעשות עכשיו?  

 
 עדנה הראל:

 
סעיפים שנוגעים לכל מיני סוגיות לזכויות סטודנטים, הם לא נוגעים  15יש פה עוד איזה 

 לשאלות העקרוניות.
 

 סילבן שלום:
 

 הסעיפים שאין לך בעיה אתם, קודם כל.  תרשמי את 
 

 ר מיכאל מלכיאור:”היו
 

 אבל בואו נגיד שהמטרה שלנו להביא את זה לקריאה ראשונה תוך חודש ימים.  
 

 זבולון אורלב:
 

 עוד במושב הנוכחי.  
 

 ר מיכאל מלכיאור:”היו
 

 זה הרבה?  
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 סילבן שלום:
 

שלושה שבועות ושלושה שבועות אנחנו לדעתי זה הרבה, אבל בסדר, אני זורם אתך. תן  
 אליך.

 
 ר מיכאל מלכיאור:”היו

 
 לא, אני רוצה שזה יהיה במושב הנוכחי.  

 
  סילבן שלום:

 
 בשביל זה אני אומר, חודש זה לא יהיה, אני מכיר את זה, תן שלושה שבועות יהיה.  

 
 :אורלי טל

 
נוגע לשני סעיפים, אחד אני פשוט רוצה להעלות כאן הצעה. מבחינתנו כל החוק הזה  

של חה"כ שלום. ואם היה אפשר לדון בשני הסעיפים האלה  30של חה"כ מילר וסעיף  29סעיף 
 עכשיו, זה פשוט יפטור אותנו מלהגיע באמת לכל הישיבות. 

 
 ר מיכאל מלכיאור:”היו

 
 אני לא אעשה את זה עכשיו. כי כל מה שהם יגידו בצוות המיוחד, אנחנו נתמוך. 

 שלום:סילבן 
 

 אנחנו נקרא לכם כשהסעיפים הרלוונטיים יהיו.  
 

 :ריקי ארמן
 

זה לא רלוונטי אליי, יש איזשהו חלק שמדבר על משרד התחבורה, כשזה יהיה, אפשר גם  
 לזמן אותם כי הם לא כאן.

 
 סילבן שלום:

 
משרד התחבורה לא קשורים לעניין, הנחה בתחבורה ציבורית לא קשורה אליהם. עם כל  

 בוד, אני אזמין עכשיו אולי את כל משרדי הממשלה, גם את הגנת הסביבה עוד מעט. הכ
 

 ר מיכאל מלכיאור:”היו
 

 תודה רבה, הישיבה נעולה.  
 
 

 .10:45הישיבה ננעלה  
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 נוסח לא מתוקן       עשרה-השבעהכנסת 
 שנימושב 

 
 

 168 פרוטוקול מס'
 מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

 10:30(, שעה: 2007במרץ  13מיום שלישי, כ"ג באדר התשס"ז )
  

 , של חבר הכנסת סילבן שלום 2006התשס"ו  -. הצעת חוק זכויות הסטודנטים1 :סדר היום
 (1505)פ/                           

 
 , של חבר הכנסת אלכס מילר2006-. הצעת חוק זכויות הסטודנטים, התשס"ו2 
 חבר הכנסת גדעון סער, חבר הכנסת מתן וילנאי, חברת הכנסת מרינה       

 סולודקין, חבר הכנסת אלחנן גלזר, חבר הכנסת משה כחלון, חבר הכנסת                             
 ן, חבר הכנסת זבולון אורלב, חבר הכנסת מיכאל מלכיאור, יואל חסו       
 חברת הכנסת סופה לנדבר, חבר הכנסת רוברט אילטוב, חבר הכנסת       

 סטס מיסז'ניקוב, חבר הכנסת יוסף שגל, חבר הכנסת יצחק אהרונוביץ                             
 , חבר הכנסת טלבחבר הכנסת ישראל חסון, חברת הכנסת ליה שמטוב       
 אלסאנע, חבר הכנסת רן כהן, חבר הכנסת נסים זאב, חבר הכנסת זאב       

 אלקין, חבר הכנסת גאלב מג'דאלה, חבר הכנסת נתן שרנסקי,                              
 (1453חברת הכנסת אורית נוקד, חבר הכנסת עבאס זכור )פ/     

 
 

 :נכחו
 :חברי הוועדה

 היו"ר –ר מיכאל מלכיאו
 אלכס מילר

 יוסף שגל
 סילבן שלום

 
 

 :מוזמנים
 

 מה"ט, משרד התעשיה, המסחר והתעסוקה  -שמעון דוד 
 משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה -עו"ד טליה קלצקי 

 משרד המשפטים -עדנה הראל 
 משרד המשפטים -רון אשכנזי 

 מתמחה, משרד המשפטים -אלי פראן 
 שרד האוצררפרנטית חינוך, מ -ריקי ארמן 

 יועצת משפטית, אגף כלכלה והכנסות המדינה, משרד האוצר -טלי דולן 
 רשות המסים משרד האוצר -אורלי טל 
 משרד האוצר -מיכל צוק 

 משרד החינוך -אייל רק 
 הלשכה המשפטית, מל"ג -איריס סניטקוב 

 תראש ענף תלמידים, האוניברסיטה העברית, ועד ראשי האוניברסיטאו -בילי שפירא 
 הלשכה המשפטית, מכון ויצמן למדע -אילנה אייל 

 נשיא מכללת נתניה -פרופ' צבי ארד 
 המרכז הבינתחומי הרצלייה -יואב שפניץ 
 נשיא המכללה האקדמית, נתניה -צבי ארד     

 האוניברסיטה העברית -עו"ד ענת טל
 
 מירב  ישראלי :יעוץ משפטיי
 

 יהודית גידלי :מנהלת הוועדה
 

 (10:30)ישיבה בשעה  –אושרה עצידה  :ריתרשמת פרלמנט
 (14:00)ישיבה בשעה  –אהובה שרון, חבר המתרגמים  רשמה וערכה:
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 , של חבר הכנסת סילבן שלום 2006התשס"ו  -הצעת חוק זכויות הסטודנטים. 1 
 (1505)פ/                 

 
 הכנסת אלכס מילר חבר  , של חבר 2006-הצעת חוק זכויות הסטודנטים, התשס"ו. 2            

 הכנסת גדעון סער, חבר הכנסת מתן וילנאי, חברת הכנסת מרינה סולודקין,                
 חבר הכנסת אלחנן גלזר, חבר הכנסת משה כחלון, חבר הכנסת יואל חסון,                 
 הכנסת סופה לנדבר,  חבר הכנסת זבולון אורלב, חבר הכנסת מיכאל מלכיאור,  חברת                 
 חבר הכנסת רוברט אילטוב, חבר הכנסת סטס מיסז'ניקוב, חבר הכנסת יוסף שגל,                 
 חבר הכנסת יצחק אהרונוביץ, חבר הכנסת ישראל חסון, חברת הכנסת ליה שמטוב,                 
 נסת נסים זאב, חבר הכנסתחבר הכנסת טלב אלסאנע, חבר הכנסת רן כהן, חבר הכ                
 זאב אלקין, חבר הכנסת גאלב מג'דאלה, חבר הכנסת נתן שרנסקי, חברת הכנסת                 
 (1453אורית נוקד, חבר הכנסת עבאס זכור )פ/                

 
 

 היו"ר מיכאל מלכיאור:
 

  שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט. 
 

אני רוצה להודות  למירב על הניהול היעיל של ועדת המשנה שהכינה את הצעת החוק.  
ועדת המשנה ישבה הרבה שעות, ומירב  אחר כך עשתה ניסוחים של כמה עניינים. אני באמת 
מאוד מעריך את העבודה שנעשית. ישנם כמה עניינים  פתוחים שבהם אנחנו צריכים להכריע 

 היום.  
 

אל רייכמן נשיא המרכז הבינתחומי הרצלייה מאוד רצה להגיע לישיבה, אבל פרופ' אורי 
הוא חולה היום. אני הבטחתי להקריא את המכתב שהוא שלח, למרות שבדרך כלל אני לא עושה 
את זה כי אני דורש מאנשים להיות פה. נמצא כאן נציג שלו, ולכן אני אבקש ממנו לקרוא את 

 המכתב. 
 

 סילבן שלום:
 

ני לא רוצה לשמוע את המכתב.  אבל,  אני חושב שזה מיותר, ואני אסביר למה. לא שא 
 בדיוני ועדת המשנה קבענו שזה רק במכללות המתוקצבות, כך שזה לא רלוונטי בכלל. 

 
 היו"ר מיכאל מלכיאור:

  
יותר מהר להקריא את המכתב מלהתווכח האם זה רלוונטי. הבטיחו לו שיקריאו לו את  

 זה. 
 

 פניץ:יואב ש
 

 "לכבוד חבר הכנסת מיכאל מלכיאור 
 יו"ר ועדת החינוך בכנסת   

 
 שלום רב,  
  
 אני מודה לך על הזמנתנו לדיון החשוב שאתם מנהלים בנושא זכויות הסטודנט. לצערי,  

 עקב מחלה נבצר ממני להגיע היום לדיון. פרופ' צבי ארד נשיא מכללת נתניה ייצג אותנו           
 אני מקווה להגיע לדיונים הבאים שיתקיימו בעניין זה. אני מבקש להגיב בעיקר היום, ו  
 ב' להצעת החוק המתוקנת.24לגבי סעיף   

 
 להלן נוסח הסעיף כפי שמוצע על ידנו: 

 
 "גובה שכר הלימוד ששולם בפועל, שיוכר לצורכי מס, יעמוד על לא יותר משיעור שכר  
 במוסדות להשכלה גבוהה, שהמדינה משתתפת בתקציבם, הלימוד לשנה המקובל              
 כפול מספר השנים התקניות לתואר. במוסדות להשכלה גבוהה שהמדינה אינה משתתפת             
 מהסכום האמור".  3פי -בתקציבם, שכר הלימוד לצורכי מס לא יעלה על            

 
 דברי הסבר: 
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 סטודנטים במכללות הלא מתוקצבות,  שכר  30,000-במצב הדברים של היום משלמים כ 

 משכר הלימוד באוניברסיטאות ובמכללות המתוקצבות. 3לימוד בסכום שהוא למעלה מפי  
 מן המפורסמות הוא שיש יתרון לציוני הבגרות ובפסיכומטרי לאנשים שהתחנכו באזורים שבהם 

 לי האמצעים על חשבון רמת ההכנסה גבוהה. לכן המציאות היא שהמדינה מסבסדת דווקא את בע
 האחרים. נוצר לכן אי שוויון כלפי הסטודנטים שלומדים במוסדות הלא מתוקצבים. דרך חלקית 

 לאיזון ועשיית צדק עם הסטודנטים במוסדות הלא מתוקצבים היא הכרה בתשלומיהם לצורך מס 
 ים עצמם, הכנסה. יצוין שהקלה זו אינה באה לתגמל או להעביר כספים למוסדות הלא מתוקצב

 אלא רק לתקן עיוות לטובת הסטודנטים. 
 

 בכבוד רב,           
   

           
           
 אוריאל רייכמן 
 נשיא          

 
 היו"ר מיכאל מלכיאור:

 
 תודה רבה.    

 
תתחילי בבקשה להקריא את החוק, אני מניח שלא צריכות להיות הערות כי כבר כל  

 נושאים הכלכליים. חוץ מה  -הדברים התקבלו 
 

 מירב ישראלי:
 

 ונושא הזכות.  
 

 מיכאל מלכיאור:
 

בסדר, אנחנו נקריא את כל השאר מאוד מהר, ובמקום שיש הערות אנחנו נעצור את   
 הדיון. 

 
 מירב ישראלי:

  
הפרקים והניסוח יעברו עוד רביזיה כי יש פה איחוד של שתי הצעות, כך שאנחנו עוד נסדר  

 דברים יותר על תוכן. את זה. כרגע מ
 

 מטרה.( זה מה שהוחלט בישיבת הוועדה הקודמת.  – 1) קוראת את סעיף  
 

יש פה שתי גרסאות.  גירסה אחת היא מהצעתו של חבר הכנסת   -הזכות להשכלה גבוהה  
מילר, ואחת מהצעתו של חבר הכנסת שלום.  "זכותו של כל אזרח במדינת ישראל לזכות בהשכלה 

ש ידע, כלים, מיומנויות ותעודות, שיאפשרו לו לעסוק ולהשתלב בשוק העבודה גבוהה, לרכו
בישראל." האפשרות השנייה היא: "זכותו של כל אזרח ישראלי לרכוש השכלה גבוהה במדינת 

 ישראל". 
 

לגבי כל נושא הזכות להשכלה הממשלה היתה צריכה להעביר עמדה   -לעניין הזה  
 עקרונית. 

 
 רון אשכנזי:

 
בי סעיף המטרה יש לנו הצעה לנוסח קצת שונה, והיא להוסיף אחרי המילה לג 

"לזכויות": לזכויות האזרח לנגישות להשכלה גבוהה, ולזכויות הסטודנט.  זה איחוד של שני 
 הסעיפים. זה ניסוח שלדעתנו יותר תואם. 

 
 היו"ר מיכאל מלכיאור:

 
 בסדר.  
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 רון אשכנזי:

 
 . 2 אנחנו כמובן מתנגדים לסעיף 

 
 היו"ר מיכאל מלכיאור:

 
 למה?  

 
 סילבן שלום:

 
, אני לא בטוח שאני מסכים לזה.  מה זה 1רגע, אני רוצה לחזור עוד הפעם לחזור לסעיף   

 קשור לזכויות האזרח? 
 

 רון אשכנזי:
 

 לפני שהוא התקבל לאוניברסיטה.  
 

 מירב ישראלי:
 

 ולזכויות הסטודנט.  
 

 סילבן שלום:
   

 יון הזדמנויות במוסדות להשכלה גבוהה? מה עם שוו
 

 רון אשכנזי:
 

 בסדר, זה נשאר. לא מחקנו את זה. 
 

 סילבן שלום:
 

 בסדר, אין בעיה.   
 

 רון אשכנזי:
 

אני לא השתתפתי בדיון של הוועדה. האמירה הכללית של הזכות הזאת של  – 2לגבי סעיף  
בן שהיא חיובית. אך הניסוח כפי שהוא, כל אזרח במדינה להשכלה גבוהה, לרכוש ידע וכו', כמו

הוא מטיל מן הסתם עלויות תקציביות שקצת קשה אפילו לאמוד אותן. הזכות להשכלה גבוהה 
 היא זכות שדורשת מהמדינה לעשות משהו. זה יכול להעלות המון בעיות. 

 
 קריאה:

 
 האם יש לך נוסח אחר?  

 
 רון אשכנזי:

 
 ו נוסח אחר שאפשר להעלות. לסעיף הזה אנחנו מתנגדים, אין לנ 

 
 מירב ישראלי:

 
ואני חושבת שגם חבר הכנסת שלום   -עד כמה שאני הבנתי בישיבות הפנימיות שעשינו  

הכוונה לא היתה עכשיו להגיד שיש לכל אזרח בכל מקרה תמיד  -ובוודאי חבר הכנסת אלכס מילר 
 זכות להשכלה גבוהה. 

 
 קריאה:

 
 זה מה שעולה מהסעיף.  
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 ב ישראלי:מיר

 
זה בדיוק מה שרציתי להגיד. לכן, הוא שואל אותך אם יש לך נוסח חלופי.  הסכימו פה  

להכניס את עניין תנאי הקבלה. הכוונה היא לא להגיד שיש לכל אזרח בכל תנאי, ושיבנו עכשיו 
מאה מוסדות חדשים להשכלה גבוהה. לכן השאלה, האם יש נוסח חלופי שאפשר להכפיף את זה 

להוראות החוק, או לבדוק אם יש אפשרות להגיד שיש זכות, אבל בכפוף, כמו שנדמה לי  באמת
 שהיה בחוק זכויות התלמיד. 

 
 היו"ר מיכאל מלכיאור:

 
אני חושב שזה בדיוק מה שזה צריך להיות. אני גם מבין את ההסתייגות שלכם, כי אפשר  

ומרים בכפוף להוראות בחוק זה, אז להבין את זה כמו זכות חינוך שזה באמת כולם. אם אנחנו א
 באמת יש לכל אחד זכות בסיסית. 

 
 אלכס מילר:

 
צריך להגיד: זכותו של כל אזרח ישראלי לרכוש השכלה גבוהה במדינת ישראל, בכפוף   

 לתנאי קבלה, ולפי הגדרות שמקנה כל מוסד שכתוב בחוק. 
 

 היו"ר מיכאל מלכיאור:
 

  הוראות החוק הזה. אבל זה מה שכתוב בחוק, בכפוף ל  
 

 בילי שפירא:
 

בעת ההיא דיברנו על הנושא הזה והצענו איזשהו משפט כללי שהבטחתם שיסתכלו עליו.  
 אני חושבת ששלחתי את זה למירב. 

 
 מירב ישראלי:

 
 לא ראיתי את זה. 

 
 בילי שפירא:

 
יש את  אז אני אקריא את זה, ונדבר על זה שוב: "לכל אזרח ישראלי או תושב -אם לא  

הזכות לשוויון הזדמנויות מלא בקבלה ללימודים וברכישת השכלה גבוהה, והכול בכפוף להוראות 
 חוק זה", כך הגדרנו את זה.  השאלה, האם זה סביר? 

 
 מירב ישראלי:

 
 אני מבינה שלממשלה יש  התנגדות יותר עקרונית.  

 
 רון אשכנזי:

 
 . למעשה, זה סעיף הצהרתי שלא דורש יותר מידיי 

 
 היו"ר מיכאל מלכיאור:

 
 זה לא צריך להיות בעיה לאוצר. מה אתה אומר על זה, האם זה מקובל עליך?  

 
 אלכס מילר:

 
 כן, אני לא יודע מה זה משנה להוסיף את המילים האלו להגדרה הזאת, וזהו.   

 
 רון אשכנזי:
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, והזכות היא הוסיפה תושב וזה נושא שגם עולה בהמשך ההצעה -כמו שבילי אמרה  
 מוגדרת לאזרח. לא דנו בנושא תושבי קבע, תושבים. 

 
 מירב ישראלי:

 
 נכון, השארנו את זה.  

 בילי שפירא:
 

אני אקריא שוב את הנוסח ששקלו אצלנו: "לכל אזרח ישראלי או תושב יש את הזכות  
ות חוק לשוויון הזדמנויות מלא בקבלה ללימודים, וברכישת השכלה גבוהה, והכול בכפוף להורא

 זה."
 

 היו"ר מיכאל מלכיאור:
 

 אני חושב שזה צריך לפתור את החששות של משרדי הממשלה.   
 

 ריקי ארמן: 
 

 אנחנו צריכים לבדוק את זה.  
 

 בילי שפירא:
 

כשדנו בעניין הזה רצינו להבטיח שלא כל מי שעובר ברחוב יגיד: "זכאי אני",  אלא רק  
 של קבלה ובאמות מידה. זה לא כתוב בחוק. אם הוא עמד בזכויות או בסטנדרטים 

 
 היו"ר מיכאל מלכיאור:

  
 אנחנו נכניס את הניסוח הזה על דעת כל חברי הכנסת, תודה. בואו נמשיך.

 
 אלכס מילר:

 
 אין בעיה.   

 
 מירב ישראלי:

  
 נושא איסור אפליה הוא גם כן משהו שנדון כאן בוועדה.  

 
 )א(.( 3) קוראת את סעיף  

 
ביקשתם ממני לנסות לנסח איזשהו סייג לנושא המין ולנושא מסלולי לימוד  )ב(-ב 

 מיוחדים.  ) קוראת את סעיף )ב(.(
 

 סילבן שלום:
 

 מה זה הדבר הזה?   
 

 מירב ישראלי:
 

למשל, אתיופים. דיברנו שיש מסלולים מיוחדים לקידום אוכלוסיות, ואנחנו לא רוצים  
  ן,  אתה לא יכול לקיים מסלולים כאלה.למנוע אותם. ברגע שאתה אומר שוויו

 
 סילבן שלום:

 
 אז יכולים להגיד מחר שעושים קידום למצטיינים, ואז מה?   

 
 מירב ישראלי:

 
 אני ניסיתי למצוא נוסח שיענה על העניין הזה.  
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 אלכס מילר:

 
זה בסדר, כי  יש  גם בקריית אונו מסלול לחרדים. אנחנו רוצים לפתוח את ההשכלה   

גבוהה כמה שיותר, לא לסגור. אם יש למוסד אפשרות לפתוח מסלול מיוחד לאנשים שלא ה
יכולים להיכנס למסגרת הרגילה, אז שיפתחו. אנחנו רוצים שהמדינה תהיה יותר משכילה, לא 
פחות.  אני לא חושב שמי שיש לו היום אפשרות להתקבל למוסד אקדמי, גוזלים ממנו את 

ם הקטנים. להיפך, אם אנחנו נסגור את זה אז אנחנו לא נאפשר האפשרות הזאת בגלל הדברי
לסקטורים מסוימים להיכנס לתוך המערכת בגלל שיש להן בעיות ייחודיות שלא כמו לשאר 

  האנשים.
 

 מירב ישראלי:
 

 כשאומרים קבוצות אוכלוסייה, הכוונה היא באמת לסוגי אוכלוסייה.  
 

 סילבן שלום:
 

 א לומדים באוניברסיטה. אבל, לא ראיתי שחרדים ל 
 

 היו"ר מיכאל מלכיאור:
 

 בגדול,  חרדים לא לומדים באוניברסיטה.   
 

 סילבן שלום:
 

 טוב, קדימה.   
 

 בילי שפירא:
 

 בדיונים המוקדמים החלטנו שיורדים.  –( של )א( 3לגבי תת סעיף )  
 

 מירב ישראלי:
 

תגידו לי אם  -מה שאני הבנתי לא, כתבתי לך את זה במייל. בהתחלה שקלו להוריד לפי  
 אחר כך הוחלט להשאיר בתוספת הסייג.  -אני טועה 

 
 היו"ר מיכאל מלכיאור:

 
כן. אנחנו רצינו להשאיר את זה שהשוויון הוא גם בקבלה למסלולים לימודיים עם הסייג  
 של )ב(. 

 
 מירב ישראלי:

 
 )ג(. (3) קוראת את סעיף  

 
כלומר, שזה לא יהיה בטופס הרישום כברירת  -ד" "ובלבד שהמידע יינתן בטופס נפר 

 מחדל. 
 

 בילי שפירא:
 

על זה הסכמנו, אני רק רוצה להזכיר שדיברנו על זה שבאינטרנט זה לא עניין של טופס  
 נפרד, אלא זה כאילו עמודה נפרדת. 

 
 מירב ישראלי:

 
 זה טופס נפרד באינטרנט.  

 
 סילבן שלום:
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 . אבל, שיהיה כתוב: לא חובה  

 
 בילי שפירא:

 
 זה כתוב: לא חובה. זה גם היום כתוב.  

 
 רון אשכנזי:

 
יש בעיה ניסוחית  -לגבי טופסי הרישום לא יכללו דרישת חובה של ארץ לידה, דת, וכו'  

 כלפי )ב( לגבי מסלולים נפרדים, מסלולים מיוחדים. 
 

 סילבן שלום:
 

יכתוב.  אין שום בעיה במה  זה לא משנה. מי שרוצה ללמוד במסלול מיוחד ממילא  
 שאתה אומר. 

 
 אלכס מילר:

 
 אם אתה רוצה להתקבל למסלול מיוחד,  יש טופס נפרד.  

 
 רון אשכנזי:

 
 לפי מה שהבנו יש מסלולים שהאוניברסיטה רוצה לקדם קבוצות אוכלוסייה.  

 
 סילבן שלום:

 
זה פרט שעוזר לו. אבל, מי שרוצה במסלול הזה הוא בטח יכתוב את הפרט הזה, כי הרי  
  

 רון אשכנזי:
 

  - - -אני מסכים איתך, אבל  
 

 סילבן שלום:
 

זאת אומרת, אני לא רוצה שיכתוב פרט שמזיק לו. במקרה הזה זה פרט שעוזר לו, אז   
 הוא בטח יציין: אני אתיופי, אני עולה חדש, אני ערבי, אני חרדי. 

 
 מירב ישראלי:

 
 בעיה. הכוונה ברורה. אם זה רק עניין של ניסוח אין  

 
 רון אשכנזי:

 
 או, קיי, אפשר לעשות אולי הבהרה.  

 
בסיפה של )ג( אנחנו חושבים אולי להוסיף אחרי הנקודה: לעניין קבלה בתנאים מועדפים  

נשים או מטעמי דת. זה תוספת  - - -פי  -למסלולים רגילים, או לעניין קבלה למוסדות הפועלים על
  - - - -ניסוחית, היא לא 

 
 מירב ישראלי:

 
  מין אין בעיה, כי לא החרגנו.  הדת זה רק לעניין מין,  אז אין בעיה. 

 
 רון אשכנזי:

 
 מטעמי דת, כן.  
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 מירב ישראלי:
 

 אין בעיה כי לא החרגנו.  
 

 היו"ר מיכאל מלכיאור:
 

 אנחנו לא מוכנים לדברים אחרים מטעמי דת.  
 

 רון אשכנזי:
 

 - - -למסלולים ומוסדות  רק  -כן, זו הכוונה  
 

 מירב ישראלי:
 

  תעביר לי את ההערה הזאת ואני אבדוק. הכוונה היא ברורה. 
 

 פרסום. ( –)ב( -)א( ו 4) קוראת את סעיף  
 

כאן גם הממשלה היתה אמורה להבהיר את זה כחלק מעניין   -מימוש זכויות  5סעיף  
 הזכות. 

 
לה גבוהה לא ימנע סטודנט", תבוא הפנייה קיבלנו הערה מור"ה שבמקום: "מוסד להשכ 

למה שעשינו בפרק ז' שזה כל מוסד ימנה נציב קבילות סטודנטים לבירור וטיפול בתלונות 
 מועמדים ללימודים וסטודנטים לפי פרק ז'. 

 
 סילבן שלום:

 
ללא כל קשר,  זה המימוש.  אבל,  זה העיקרון.  יש את העניין העקרוני וההצהרתי הברור   

סד להשכלה גבוהה לא ימנע מסטודנט לממש את זכויותיו. עניין נציב קבילות זה עניין שמו
 המימוש של הזכות.  צריך לראות את עניין מימוש הזכות. אין קשר. 

 
 רון אשכנזי:

 
אם משאירים את הנוסח כפי שהוא, אנחנו מתנגדים כי יש איזשהי חובה נוספת על  

חובות המוסד,  אם זה אולי נושא הטבות מס, או נושאים המוסדות לביצוע הוראות שהם מעבר ל
 כאלה, או שנושאים שקשורים לאגודת הסטודנטים.   

 
 סילבן שלום:

 
 האם הטבות מס הוא מממש דרך  האוניברסיטה?   

 
 רון אשכנזי:

 
 כמובן שלא.  

 
 מירב ישראלי:

 
 הכוונה היא לדברים שהם בתוך המוסד.  

 
 רון אשכנזי:

 
 ספציפיים למוסד.  לדברים שהם 

 
 מירב ישראלי:

 
כמו שאמרתי, החלוקה לפרקים עוד לא מסודרת לגמרי. אנחנו נחלק את זה לפרקים  

 כל נושא שכר הלימוד. זה בעצם יהיה לדברים שתלויים במוסד.  -מסודרים 
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 בילי שפירא:
 

 אם כך,  האם אנחנו נשארים רק  עם הדקלרציה שלא ימנעו?  
 

 מירב ישראלי:
 

 ן, אנחנו נשארים עם הרישה. כ 
 בילי שפירא:

 
 ומה אם יש לתלמיד תלונות? 

 
 היו"ר מיכאל מלכיאור:

 
 קודם כל שיעשו בסדר. אם  לא בסדר, אז פרק ז'.   

 
 מירב ישראלי:

 
 זה יהיה כל מה שתלוי במוסד, ואנחנו נחלק את זה מסודר לפרקים.  

 
 היו"ר מיכאל מלכיאור:

 
 זה גם מובן מאליו.  

 
 מירב ישראלי:

 
 בסדר, אני מבינה את הדאגה שלהם.  

 
פרשנות. אולי נחזור אחר כך לעניין ההגדרות. הורדתי חלק -הפרק הבא הוא פרק ב' 

מההגדרות שנראו לי לא רלוונטיות. אני אקריא את הגדרת "מוסד" כי זה משהו שהחלטנו בפעם 
 .(6מוסד" בתוך סעיף קוראת את הגדרת " על איזה מוסדות זה יחול.  ) -הקודמת 

 
(.  השארנו  את השלוחות 6)-(, את המכינה הכנסנו ל1)-היה צריך למחוק את המכינה ב  

הזרות.  הוספנו את המוסד להכשרת הנדסאים וטכנאים ומוסד להכשרת מורים, ואמרנו במפורש 
 ת. שמכינות קדם אקדמאיות במסגרת המוסדות שפירטנו, יכללו.  זה היה מוסכם בפעם הקודמ

 
 היו"ר מיכאל מלכיאור:

 
 ההנדסאים והטכנאים, זה כל מה שלא תחת הות"ת היום.   

 
 מירב ישראלי:

 
 בחלקם.  

 
 מיכל צוק:

  
אני חושבת שזה קצת בעייתי לבוא ולהחיל את החוק  -לגבי הנושא של השלוחות הזרות  

 הזה על שלוחות זרות  כשאין להם פיקוח אקדמי בארץ של המל"ג. 
 

 מיכאל מלכיאור:היו"ר 
  
 יש להם.  

 
 מיכל צוק:

 
יש רישיון שבודק דברים מאוד טכניים לגבי התאמה של תוכנית הלימודים ופעולת  

המוסד, למה שקורה בחו"ל. יש כאן דברים שלפחות על פניו לי לא נראים בעיתיים להחיל עליהם 
ות העקרונית שלנו לנושא מבלי להיכנס עכשיו להתנגד -את החוק, אבל בוודאי שכל מיני הטבות 

 - - -אבל, ככל שישנן הטבות בחוק הזה להחיל אותן על תלמידים של שלוחות  -ההטבות 
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 סילבן שלום:

 
 כשנגיע להטבות,  נחריג אותם.   

 
 
 

 מירב ישראלי:
 

הכנסתי את זה כהערה בנושא נקודת הזיכוי, כי באמת אנחנו עוד צריכים לעשות  
 התאמה. 

 
 מיכל צוק:

 
 ודת זיכוי, שכר לימוד, תחבורה ציבורית. נק 

 
 היו"ר מיכאל מלכיאור:

 
 אבל, זה חשוב שאדם שהוא כזה יקבל גם נקודת זיכוי.   

 
 סילבן שלום:

 
נכון, הדבר היחידי שאי אפשר לכפות עליהם זה את שכר הלימוד. אבל תחבורה ציבורית    

זה קשר.  רק שכר הלימוד שייך למוסד. לא שייך למוסד, ומס הכנסה לא שייך למוסד. לכן, אין ל
הנחה בתחבורה ציבורית לא שייכת למוסד, והעניין של הקלות במס הכנסה לא שייך למוסד.  כל 

 סטודנט שלומד שם יהיה זכאי לשני הדברים. שכר הלימוד כן שייך למוסד, לא ניכפה עליהם. 
 

 מיכל צוק:
 

מאוד ברורה, מכירה גם כן בתהליך  צריך לבוא ולהפריד כי המדינה עושה הפרדה מאוד 
שהולך ומתמעט,  כי היה תיקון לחוק שבסופו של דבר בהוראת מעבר כזאת או אחרת לא יכירו 
בתארים של השלוחות האלה לנושאי שכר. זה כבר חוק שעבר, וזה תיקון חקיקה, וזה נמצא 

 בתהליך של יישום.  
 

ים שלה,  היכן ללכת ללמוד, ואיפה ההטבות שנתנה המדינה למשל לעובד  -גם כשהכירו  
ממנים שכר לימוד, היא לא נתנה אותם לתלמידים של השלוחות מתוך כוונה לעודד ולהגן על 
המוסדות הישראלים גם המתוקצבים וגם הלא מתוקצבים שנמצאים בפיקוח אקדמי. לבוא 

י יש כאן אפילו מסר כלפ -עכשיו ולתת את ההטבות האלה לתלמידים במוסדות האלה 
הסטודנטים שאנחנו מצד אחד לא נכיר להם בתארים האלה לצורכי שכר.  ומצד שני, אנחנו ניתן 

 להם את אותן הטבות ולכאורה נעודד אותם ללמוד.  
 

 היו"ר מיכאל מלכיאור:
 

אנחנו לא רוצים שתהיה אפליה. יש עקרונות של מדינה מארחת  שזה בסיס של זכויות  
טודנט במדינה שלנו. מי שרוצה לפעול פה,  חייב  ללכת לפי אדם, או במקרה הזה זכויות הס

 הכללים האלו. 
 

 אלכס מילר:
 

ידי הצגת תעודת סטודנט. תעודת הסטודנט ניתנת -ההטבות מגיעות לסטודנט אך ורק על  
ידי גוף סטודנטיאלי ארצי שבעצמו מכיל שלוחות.  דרבי וכו' יושבים בהתאחדות הסטודנטים. -על

 תם סטודנטים תעודות סטודנט, ועם תעודת הסטודנט ניתן לקבל את ההטבות. הם נותנים לאו
 

האם מבחינתכם בחוק הזה צריך  -אני רוצה לשאול את נציגי המועצה להשכלה גבוהה  
לכלול גם את הסטודנטים שלומדים בשלוחות? אם אתם אומרים לי כן, אז כן. אבל, כל מה 

 אלו, זה כבר משהו אחר שאנחנו נדון עליו בנפרד. שקשור להטבות כמו שכר הלימוד ודברים כ
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אני מדבר מבחינת הפאן האקדמי, מבחינת התייחסות לסטודנטים, מבחינת כל נושא יישום 
החוק, האם המועצה להשכלה גבוהה רואה  בסטודנטים שלומדים בשלוחות חלק ממדינת ישראל 

נט במוסד אחר? אני לא מדבר על וחלק מאזרחי מדינת ישראל והם צריכים להתנהל כמו כל סטוד
  - - -הכסף, אני מדבר אך ורק 

 
 מיכל צוק:

 
 חשוב שהדברים יישמעו כי אנחנו מדברים כאן על ההגדרה.  

 
 סילבן שלום:

 
 את מי את מייצגת? 

 
 מיכל צוק:

 
את משרד האוצר.  צריך לחשוב על זה לגבי כל מיני דברים של שוויון בקבלה וכו'. אבל  

מעודדת, עוד הפעם, אנחנו מתנגדים  –גם אם זה אמצעי תחבורה ציבורית  -שהמדינה  לגבי דברים
גם לסעיפים האלה. אבל, אני שמה אותה בצד לשנייה, כי אני אומרת שלבוא בצורה אקטיבית 

  - - -שהמוסדות האלה נמצאים באותה 
 

 היו"ר מיכאל מלכיאור:
 

  - -אם אתם תסכימו לדברים האלה אנחנו נחריג  
 

 מיכל צוק:
 

 אז אמרתי מראש שאני מתנגדת.  
 

 היו"ר מיכאל מלכיאור:
 
אני מוכן לזה. אחרת, אין שום טעם במה שאת אומרת. את גם רוצה שם לקחת, וגם פה? זה   - - 

 לא הולך כך. 
 

 מיכל צוק:
  
אני הולכת באופן  הדיון שאתם מנהלים. אתם הרי חופשיים לחוקק, ותחליטו מה שאתם  

גם בהנחה שלא תקבלו את עמדתנו לגבי נושאים כאלו ואחרים, אני צריכה להגיד לכם   רוצים.
  - - -איפה אני חושבת ש

 
 היו"ר מיכאל מלכיאור:

 
אני מבין את דברייך. אין לזה היגיון. את אומרת שאנחנו בעצם מרמים את הסטודנטים  

כו', ומצד שני אנחנו פה נותנים האלה. לא נותנים להם את הזכויות אחרי שהם גומרים לגבי שכר ו
להם משהו. אנחנו מחילים פה כללים של החברה הישראלית על כלל המוסדות, ואני לא רוצה 
להחריג פה.  כשנגיע לנושא הכספים נחריג את מה שצריך להחריג.  אני מציע שאם זה מקובל על 

 חברי הכנסת נמשיך הלאה. 
 

 איריס סניטקוב:
 

מכינה קדם אקדמאית המתקיימת  -יכה לבדוק את זה סופית אני צר -למיטב ידיעתי  
 בשלוחות, ככל הנראה אין כזה דבר. 

 
 מירב ישראלי:

 
 - - -בסדר, אבל אין לי בעיה שאם יהיה אז   

 
 היו"ר מיכאל מלכיאור:
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גם השלוחות לא תהיינה, הרי עכשיו מגיירים את כולם. לכן, זה דיון אקדמי, ולא נשקיע   
 דיי. בזה יותר מי

 
 מירב ישראלי:

 
עוד לא הכרענו  בעניין אזרח או תושב בהגדרת "סטודנט". ההגדרות פה הן קצת שונות  

אזרח ישראלי הלומד במוסדות להשכלה, או   -בשני החוקים. באחד החוקים  "סטודנט" 
 תלמיד הלומד במוסד.  –"סטודנט" 

 
 בילי שפירא:

 
 שזה כולל גם זרים.  

 
 מירב ישראלי:

 
ון. לכן, אולי צריך להחליט למי אנחנו נותנים את הזכויות?  אפשר להחליט שסטודנט נכ 

 אם אנחנו חושבים שצריך להחריג,  אז אפשר להחריג.  -זה כללי, ולגבי דברים מסוימים 
 

 היו"ר מיכאל מלכיאור:
 

כל הכללים של שוויון וכל זה צריכים לחול על  -כך זה צריך להיות, כי מי שלומד פה  
 - - -סטודנט שהוא כבר סטודנט פה, לא על 

 
 בילי שפירא:

 
אנחנו צריכים לדעת שבאוניברסיטאות יש מסלולים שלמים שאליהם מגיעים סטודנטים  

 מחו"ל. הם באים לחצי שנה או שנה לתואר מלא, וגם עליהם זה חל. 
 

 היו"ר מיכאל מלכיאור:
 

 אם הם מתקבלים כסטודנטים אז חלים כל הדברים.  
 

 מירב ישראלי:
 

 אז אני משאירה את "סטודנט" כתלמיד הלומד במוסד.  
 

אתם הקראתם קודם  נוסח לגבי הזכות להשכלה גבוהה: "לכל אזרח ישראלי או תושב  
הזכות לשוויון". אני חוזרת לסעיפי המטרה והזכות להשכלה גבוהה, וזה מחזיר אותנו לשאלה 

 הזאת. 
 

 בילי שפירא:
 

 נובעת ממקום אחר,  זה אני לא אחראית על הסטודנטים מחו"ל.  הזכות הזאת עכשיו 
 

 מירב ישראלי:
 

 אז אפשר להשאיר את סעיפי הזכויות לאזרח ותושב?  
 

 היו"ר מיכאל מלכיאור:
 

 אזרח או תושב.  כן,  
 

 מירב ישראלי:
 

 . 2-, וגם ב1-או, קיי. אז גם ב 
 

 היו"ר מיכאל מלכיאור:
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 מה הגדרת תושב קבע, לא?  
 

 מירב ישראלי:
 

תושב ישראל.  ההגדרות הן מקובלות בעניין הזה.  פה זה יהיה אזרח, תושב. במשך כל  
 החוק זה יהיה סטודנט.

 
 
 

 רון אשכנזי:
 

גוף  -יש לנו עוד הערה ניסוחית קטנה לעניין אגודת הסטודנטים. "אגודת סטודנטים  
 ".- - -ידי סטודנטים בהתאם להוראות -נבחר על

 
 שראלי:מירב י

 
 אין בעיה.  

 
 רון אשכנזי:

 
 מה סוכם לגבי "יום סטודנט"?   

 
 אלכס מילר:

 
משרדית -"יום סטודנט" אנחנו מוצאים.  זה יוצא מהחוק, זה בטיפול בוועדה הבין  

 שקובעת את כל התכנים. 
 

 מירב ישראלי:
 

 אז כשנגיע לזה, תגיד לנו.  
 

".  אנחנו כבר מורידים את זה כי כבר לדעתי אין כבר צורך ב"סטודנט לתואר ראשון 
 אנחנו לא מתייחסים לזה.     האם ההגדרה של "שנת לימודים" מקובלת? 

 
 בילי שפירא:

 
 ספטמבר.  30 -אוקטובר  1שנה אקדמית היא  

 
 מירב ישראלי:

 
 אז אולי נכתוב שנת לימודים אקדמית.  

 
 בילי שפירא:

 
 נגיד משהו אחר. ספטמבר, וחבל ש 30-אוקטובר 1במדינה זה  

 
 רון אשכנזי:

 
 זה יכול להשתנות. מה קורה עם סמסטרי קיץ? זה עשוי להיות בעייתי אולי.  

 
 בילי שפירא:

 
 ספטמבר, זה מכסה.  30-לכן אמרתי עד ה 

 
 מירב ישראלי:

 
 השאלה, האם בכלל צריך הגדרה? אז אולי נוריד את ההגדרה הזאת.  
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 היו"ר מיכאל מלכיאור:
 

  נוריד.  
 

 מירב ישראלי:
 

 אנחנו מגיעים לפרק ג': עקרונות כלליים.  
 

חופש הביטוי: "סטודנט זכאי להביע את דעותיו, עמדותיו וערכיו לגבי חומר  - 7סעיף  
הלימוד, ערכי הלימוד ותכניהם. אין בסעיף זה כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לסטודנט לפי כל 

 ו, כמובן אין כוונה להגביל אותו. הכוונה לחופש הביטוי הכללי של  -דין" 
 

 רון אשכנזי:
 

אנחנו רוצים להכניס משהו שהיתה קצת התנגדות לגביו, ואנחנו בכל זאת רוצים לנסות.  
אחרי "ערכי הלימוד ותכניהם" אנחנו רוצים להכניס: "ואולם, אין בהוראה זו כדי להגביל את 

יל את אופן הבעת הדעות, העמדות סמכות המוסד להסדיר את מהלך הלימודים התקין, ולהגב
 והערכים, במסגרת הלימודים המתקיימים במוסד." 

 
 סילבן שלום:

  
 האם אתה משרד המשפטים?  

 
 רון אשכנזי:

 
 כן.  

 
 סילבן שלום:

  
אני פשוט לא מאמין.  משרד המשפטים שאמור לתת הגנה לחופש הביטוי, הוא זה שרוצה  

 להגביל את חופש הביטוי? 
 

 נזי:רון אשכ
 

חופש הביטוי  הוא משהו שאנחנו כמובן תומכים בו, אין ספק. אולם, חייבים לסייג כל  
דבר, אין מה לעשות. חופש הוא לא אין סופי, במיוחד לא בגוף שחייבים להגביל אותו. יש בעיה 

 תקנונית. 
 

 מירב ישראלי:
 

 בישיבות עלה חשש שהמורה לא יוכל לנהל שיעור באופן תקין.  
 

 שכנזי:רון א
 

 בדיוק.  
 

 סילבן שלום:
 

אביב יבוא ויגיד שחיילי צה"ל הם נאציים, -לא, החשש הוא שמרצה באוניברסיטת תל 
והסטודנט לא יכול להביע את עמדתו נגד זה. זה העניין. זה בדיוק הפוך. אם אתה רוצה לתת הגנה 

 אני לא.  -למרצים כאלה 
 

 רון אשכנזי:
 

אין סיבה שזה לא יהיה רלוונטי גם כלפי -–ו מכניסים זה לא רק הגנה. הסעיף שאנחנ 
 מרצים אם ירצו לתקוף את זה בצורה מסוימת. 

 
 סילבן שלום:
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הסטודנט רשאי להביע את עמדותיו לגבי חומרי הלימוד, ערכי הלימוד. אף אחד לא יגביל  

 חד משמעית,  לא.   -אותו בעניין הזה, גם לא משרד המשפטים 
 

 רון אשכנזי:
 

חנו לא חושבים שיש בעיה עם זה. אנחנו חושבים שגם כיום יש את האפשרות הזאת, אנ 
 ואנחנו בעד להגדיר אותה. 

 
 סילבן שלום:

 
 מאה אחוז, אני רק רוצה לעגן את זה בחוק זכויות.  

 
 רון אשכנזי:

 
אנחנו בעד, אנחנו רק רוצים לסייג את זה באופן כזה שיובהר שהכול יהיה במסגרת  

 דרה של המוסד, בהתאם לתקנונים של המוסד. סמכות ההס
 

 סילבן שלום:
 

 ישבו כאן נציגי ור"ה ונציגי מוסדות להשכלה גבוהה,  הם לא הוסיפו את זה.  
 

 רון אשכנזי:
 

 זה כן הוסף.  
 

 בילי שפירא:
 

חבר הכנסת שלום, אנחנו הוספנו ואמרנו שאנחנו רוצים את זה במסגרת התקנונים של  
 המוסד. 
  

 ן שלום:סילב
 

 מה זה במסגרת התקנון,  שלסטודנט אין זכות דיבור?   
 

 בילי שפירא:
  
 לא. אתם חששתם שזה יפגע בסטודנט, אבל זה לא יפגע.  

 
 סילבן שלום:

 
 אני נגד הפרעה למהלך הלימודים.   

 
 מירב ישראלי:

 
הכוונה אולי אפשר להגיד את זה. הנוסח שלך יכול להביא פרשנות קצת יותר רחבה. אם  

 באמת למנוע הפרעה למהלך הלימודים התקין, אז הוא לא יביא את זה. 
 

 רון אשכנזי:
 

 זה דווקא אולי יותר רחב ממה שאנחנו  מציעים.  
 

 סילבן שלום:
 

 לא, זה לא יותר רחב. ממש לא יותר רחב.   
 

 אלכס מילר:
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בר שמישהו יגיד חבר הכנסת שלום,  אם אנחנו נכניס הפרעה בלימודים, אז לגבי כל ד 
 בשיעור, יגידו את זה. 

 
 סילבן שלום:

 
 אבל, הוא אומר עכשיו שאי אפשר לדבר.   

 
 

 רון אשכנזי:
 

ממש לא,  אני לא אומר שאי אפשר לדבר. אני אקרא שוב את הסעיף שלי לאט: "סטודנט  
ואולם, אין זכאי להביע את דעותיו, עמדותיו וערכיו לגבי חומר הלימוד, ערכי הלימוד ותכניהם. 

בהוראה זו כדי להגביל את סמכות המוסד להסדיר את מהלך הלימודים התקין, ולהגביל את אופן 
 הבעת הדעות, העמדות והערכים, במסגרת הלימודים המתקיימים במוסד. 

 
 סילבן שלום:

 
 מה זה אופן הבעת הדעות?   

 
 רון אשכנזי:

 
ת. זה יוצר אנרכיה, חייבים להסדיר תצטרך להצביע כדי לדבר, ותצטרך לקבל רשו -אופן  
 את זה. 

 
 אלכס מילר:

 
ראש אגודת סטודנטים היינו יושבים בוועדת חריגים. היינו מייצגים שם  -כשהייתי יושב 

סטודנטים שהיו יושבים שם על עבירת משמעת כזאת או אחרת. לא תמיד היינו בעד אותם 
 סטודנטים שנתפסו על עבירות כמו העתקה וכו'. 

 
 בן שלום:סיל

 
 זה יש לנו בהמשך.   

 
 אלכס מילר:

 
נכון. אגודת הסטודנטים מעגנים את זכויות הסטודנטים. אבל, אנחנו גם רוצים   

שלסטודנטים תהיה איזשהי אחריות כאשר הם יושבים בשיעור על הדברים שהם עושים. אנחנו 
נו רוצים ששלושה או אומרים שאנחנו רוצים שאופן הבעה הדעה תיעשה בצורה מסודרת. לא היי

 ארבעה סטודנטים יקומו באמצע השיעור ויתחילו לצעוק. 
 

 סילבן שלום:
 

 מי מתכוון לזה בכלל? מאיפה אתה מביא את זה?   
 

 אלכס מילר:
 

 - - -אם אני אכניס עכשיו הפרעה בשיעור   
 

 סילבן שלום:
 

 -. כמו שזה כתוב . אני לא רוצה להוסיף את ההפרעהas isאז לא יהיה הפרעה, שיישאר  
 זה מצוין. אומרים: "כל המוסיף גורע". 

 
 בילי שפירא:
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אבל, אם אתה לא מסייג את זה, זה אומר שסטודנט פתאום באמצע השיעור כן יהיה  
רשאי לקום ולעמוד על השולחן ולהודיע הצהרות קטגוריות. זהו מצב שעשוי להיות. אנחנו מנסים 

 והגים ותקנונים שקיימים במוסד בדיוק לצורך הדבר הזה. לשמור את זה במסגרת תקנונית של נ
 

 מירב ישראלי:
  
אני חושבת שהמילים הבעייתיות הם בסוף הנוסח שהוצע. תקריא שוב את הרישה של  

 ההצעה, בלי הסוף. 
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 רון אשכנזי:
 

"הסטודנט זכאי וכו', ואולם אין בהוראה זו כדי להגביל את סמכות המוסד להסדיר את  
 לימודים התקין.."מהלך ה

 
 היו"ר מיכאל מלכיאור:

 
 צריך לשים נקודה אחרי המילים: "להסדיר את מהלך הלימודים התקין".   

 
 רון אשכנזי:

 
בסדר. אבל, לא הספקתי לסיים את הסיפה ממש: ". . . ולהגביל את אופן הבעת הדעות,  

 קנון המוסד." העמדות והערכים, במסגרת הלימודים המתקיימים במוסד, לרבות לפי ת
 

 בילי שפירא:
 

התקנון המוסדי חשוב כאן, כי בכל אוניברסיטה ובכל מוסד יש מסגרת להבעת דעות  
 כזאת או אחרת. אם יש חשש שאין מקום כזה אז אולי זו העילה. 

 
 סילבן שלום:

 
ראש אגודת סטודנטים לפני הרבה מאוד שנים, והיה -בדיוק הפוך. גם אני הייתי יושב  
נוע מצב של הפגנות די סוערות מצד גורמים קיצוניים. אין לי כוונה לתת גורמים קיצוניים צריך למ

 –לנהל את האוניברסיטה, לא במסגרת הלימודים ולא מחוץ לאוניברסיטה. מחוץ לאוניברסיטה 
אני מסתכל על מצב של חוסר סימטריה או חוסר  –קיימנו דיונים בפעם הקודמת. גם עכשיו כאן 

 ט בין המרצה לסטודנט. בדרך כלל סטודנט לא יעשה מעשה שעלול לפגוע בו סתם. שוויון בול
 

 רון אשכנזי:
 

 בפועל דברים כאלו קורים. 
 

 בילי שפירא:
 

 יש לנו סטודנטים שבהחלט יעזו ויעשו את הדברים.  
 

 היו"ר מיכאל מלכיאור:
 

 - - -אם אנחנו נעשה את הרישה של הדברים   
 

 רון אשכנזי:
 

 את מהלך הלימודים התקין?  להסדיר 
 

 היו"ר מיכאל מלכיאור:
 

כן, כי שם הכול כתוב. אדם שיעמוד על השולחן ויצרח אז זה לא מהלך הלימודים התקין.  
  

 רון אשכנזי:
 

 אנחנו עדיין חושבים שכן צריך ספציפית להגדיר.  
 

 היו"ר מיכאל מלכיאור:
 

 יך. אני באתי לקראתך, תבוא אתה לקראתי. בואו נמש  
 

 מירב ישראלי:
 

 ברור שזה יהיה בתקנון.  
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 רון אשכנזי:

 בסדר.  
 

 מירב ישראלי:
 

 חופש התארגנות. ( – 8) קוראת את סעיף  
 

 סילבן שלום:
 

זה הוספנו לפי הכללים הקבועים, וזה כדי למנוע הפגנות של גורמים קיצוניים משמאל  
זה לא יהיה לפי הכללים הקבועים.  יש  ומימין שהופכים את האוניברסיטה לחוכא ואיטלולא אם

עניין של קצין ביטחון שצריך לתת אישור, יש עניין כמה זה רחוק ממקום מסוים. כמה אנשים 
לפי הכללים  -יכולים להיות בהפגנה, כמה זמן, האם בזמן לימודים כן או לא? כל הדברים האלה 

 הקבועים במוסד, זה מצוין. 
 

 רון אשכנזי:
 

, אנחנו מבקשים להוסיף סיפה: "והכול מבלי שייפגע מהלך 7סעיף  באותה רוח של 
 הלימודים התקין במוסד". 

  
 מירב ישראלי:

 
 זה נראה לי מספיק.  –לפי הכללים הקבועים  

 
 רון אשכנזי:

 
 בסדר.  

 
 סילבן שלום:

  
 לפי הכללים הקבועים, תפסת מרובה לא תפסת.  

 
 איריס סניטקוב:

 
 הדין כמובן. הכול, כפוף להוראות  

 
 סילבן שלום:

 
כאן אתם עושים הגבלה של זכות ההפגנה של הסטודנטים. למרות שזה לא כתוב בשום   

משטרה לא נכנסת לקמפוסים. זה דבר שהוא נשמע מדהים אולי,  אבל יכול  -דין ובשום חוק  
 להיות שתהיה הפגנה הכי גדולה בקמפוס, והמשטרה לא נכנסת. 

 
 בילי שפירא:

 
 אלא אם כן המוסד הזמין. לא,  

 
 סילבן שלום:

 
 המוסד הזמין וגם לא נכנסים. הם עומדים בחוץ ולא נכנסים.   

 
 היו"ר מיכאל מלכיאור:

 
 היה לנו דיון ארוך על זה.  

 
 סילבן שלום:

 
 כן נכנסו?   
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 רון אשכנזי:

 - - -אין הגבלה על  
 

 מירב ישראלי:
 

ה של ור"ה ורציתי רק להבהיר. בעיקרון, הכללים )א(. ( היתה פה הער9) קוראת את סעיף  
בכללי ההכרה במוסדות יש את התנאי של תעודת בגרות    -שקבעה המועצה להשכלה גבוהה 

כתנאי קבלה, או תעודת שוות ערך. בישיבה דיברנו שאנחנו כמובן לא לוקחים את הסמכות של 
 המועצה להשכלה גבוהה לקבוע דברים כשהיא קובעת אותם. 

 
 לי שפירא:בי
 

הבעיה היא שהמועצה להשכלה גבוהה לא קובעת את תנאי הקבלה למוסד. זה דבר  
 מהותי שבא מהמהות האחרת של חופש הפעולה. 

 
 מירב ישראלי:

 
אין לי בעיה לכתוב פה שזה כללים שהם קבעו באופן כללי. אבל, ברור שתנאי הקבלה של  

 . תעודת בגרות, זה תנאי של המועצה להשכלה גבוהה
 

 בילי שפירא:
 

 היא לא תנאי של המל"ג.  
 

 מירב ישראלי:
 

אז אולי מל"ג יסבירו איך זה קבוע בכללי המל"ג, ויש מוסדות שפועלים נגד זה. זה קבוע  
 תעודה או תעודת שוות ערך.  -בכללי המל"ג 

 
 היו"ר מיכאל מלכיאור:

 
 וסדות להשכלה גבוהה. אני מכיר הרבה אנשים שאין להם תעודת בגרות והם לומדים במ  

 
 בילי שפירא:

 
 בחלק הזה זו היתה הערה שבאה להבהיר שלא המל"ג קובע את תנאי הקבלה של המוסד.  

 
 מירב ישראלי:

 
זה ברור. אבל, אם הם קובעים משהו במסגרת הסמכות שלהם, אז כמובן שצריך להשאיר  

 להם את הסמכות. 
 

 בילי שפירא:
 

היא כמובן הערך הרשמי שמשתכלל בדרך כלל עם הבחינה ברוב המקרים תעודת הבגרות  
הפסיכומטרית. בחלק מהמקרים כשאתה בעל תואר אקדמי או לימודים חלקיים אחרים, 

 מוותרים על העניין הזה. 
 

 מירב ישראלי:
 

ככל שהמועצה להשכלה גבוהה קבעה משהו שקשור לתנאי קבלה, וקבעו דברים בכללים,  
ם לקחת להם את הסמכות שיש להם. זאת היתה הכוונה. הכוונה היא אז כמובן שאנחנו לא רוצי

לא לקבוע תנאי קבלה למוסד ספציפי. אבל,  במקרה שהמל"ג קבע כלל שהוא חל על כלל 
 המוסדות, אז יש לה את הסמכות לעשות את זה. 
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 אייל רק:
 

  השאלה היא האם את פה נותנת סמכות למל"ג לקבוע כללים לפי החוק הזה? 
 

 רב ישראלי:מי
 

 לא, אין לי בעיה לכתוב לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה.  
 

 צבי ארד:
 

 ועדות המל"ג היום קובעות תנאי קבלה בהרבה מקרים ספציפיים.  
 

 מירב ישראלי:
 

 - - -את זה לא ידענו. זה בניגוד ל 
 

 צבי ארד:
  
הוא בממוצע במוסד שלנו אפשר להתקבל למשפטים לתואר שני רק אם התואר הראשון  

לפחות. זה הוועדות של המל"ג. למל"ג יש ועדות שממליצות למל"ג לאשר הסמכה. הוועדות  83
האלה אומרות לנו דברים מאוד ספציפיים. אם אתם תעשו את זה בחוק וזה לא יהיה נתון 
לוועדות המל"ג, אני מאוד אשמח. אבל, המצב כיום הוא שוועדות המל"ג נכנסות לדברים 

 ספציפיים. 
 

 בילי שפירא:
 

 אני לא יודעת על המקרה הספציפי שעליו דיבר אדוני. 
 

 צבי ארד:
 

 בכל המגמות.  
 

 בילי שפירא:
 
אבל, עדיין כשתוכנית של מוסד אקדמי מוגשת למל"ג, המוסד האקדמי בדרך כלל מציג   

א יקבע את התוכנית והוא אומר מהן הדרישות אליו, ואז מאשרים או לא. אבל, המל"ג לחלוטין ל
 .  אני לא מאמינה שמוסד אקדמי יקבל את זה. 88, או 83, 82אם זה 

 
 צבי ארד:

 
 את טועה, אני מדבר על עובדות.  

 
 בילי שפירא:

 
 יכול להיות שצריך לבדוק את העניין.  

 
תנאי קבלה כתוב: "תנאי הקבלה למוסד להשכלה גבוהה יהיו לפי אמות מידה  9בסעיף  

ד." פה אולי צריך לכתוב שזה אמות מידה שוויוניות לתוכנית לימודים שוויוניות שיקבע המוס
במוסד, משום שבכל מוסד יש הרבה מאוד תוכניות שתנאי הקבלה לכל אחת מהן הם שונים 

 לחלוטין. 
 

 מירב ישראלי:
 

 - - -הכוונה היתה שזה יהיה אמות מידה שוויוניות, זאת אומרת לא לכל המוסד באופן  
 

 לכיאור:היו"ר מיכאל מ
 

 - - -זה ברור שלכל דבר יש את   
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 בילי שפירא:

 
אמרה היועצת המשפטית שלנו: מחר אני בבית המשפט, כי התלמיד רצה להתקבל לחוג  

 מסוים ששם תנאי הקבלה הם שונים מתנאי הקבלה לחוג אחר, והוא אמר לי: סליחה. 
 

 מירב ישראלי:
 

 לימוד, וקבלה למסלולי לימוד. יש לנו קבלה לתחומי  3אפשר להפנות. בסעיף  
 

 בילי שפירא:
 

 אז לתחומי לימוד ומסלולי לימוד שונים.  
 

 שמעון דוד:
 

תנאי הקבלה של המל"ג לא חלים לא על ההנדסאים ולא על המכללות להוראה. בהקשר  
 הזה זה לא אמור לחול עליהם. 

 
 מירב ישראלי:

 
אז אנחנו לא לוקחים למל"ג את   כן, אבל פה הכוונה היא במקרה שיש כללים שחלים, 

הסמכות.  אני חושבת ש"בהתאם" אמור לפתור את זה.  אם כן, תנאי הקבלה למוסד להשכלה 
גבוהה יהיו לפי אמות מידה שוויוניות שיקבע המוסד לתחומי לימוד ומסלולי הלימוד השונים, 

 בהתאם לכללים וכו'.  האם זה בסדר? 
 

 בילי שפירא:
 

 בסדר גמור.  
 

 ארד: צבי
 

 80הנקודה הזאת מאוד חשובה. לדוגמא, אנחנו רוצים לקבל תלמידים עם ממוצע של  
 בתואר הראשון. מאוד יהיה מועיל אם יקבע שהמוסד קובע, ולא קובעים עבורו. 

 
 מירב ישראלי:

 
אז  -ואני בכוונה מקצינה את זה  - 55נניח ואתה תבוא ותגיד שאתה רוצה לקבל עם ציון  

 יש את הסמכות כמובן לאשר או לאשר. באמת למל"ג 
 

 צבי ארד:
 

מדברים על אחוזים בודדים שיש התערבות מאוד ספציפית. אם רוצים להרחיב את  
, זכאי להמשיך לתואר השני.  78ההשכלה, אני חושב שמי שגמר תואר ראשון בממוצע של אפילו 
 אני מציין שיש התערבות. אני מאוד אשמח שבאמת המוסד יקבע.

 
 "ר מיכאל מלכיאור:היו

 
, 94יש הרבה מקצועות שזה כך. למשל, אם אתה רוצה ללמוד פסיכולוגיה ולא קיבלת   

אתה לא יכול. יכול להיות שאתה צודק, אבל אנחנו לא באים בחוק הזה לשנות סדרי בראשית  
ל ביחסים של המל"ג עם המוסדות. זה לא התפקיד שלנו כרגע.  יכול להיות שאתה צודק בזה, אב

 אז זה צריך להיות בחוק אחר. 
 

 צבי ארד:
 

 - - -אני לא מבקש להסדיר את היחסים, הם טובים. החוק במתכונתו הוא   
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 מירב ישראלי:
 

אבל, אתה מדבר על החוק המועצה להשכלה גבוהה. יכול להיות שצריך לראות שם מה  
 - - -היחס בין המועצה להשכלה גבוהה 

 
 היו"ר מיכאל מלכיאור:

 
 כול להיות שצריך תיקון שם. י 

 
 צבי ארד:

 
 אני מצביע על העובדה שהחוק הזה נוגד את הנוהגים הקבועים, ואת הנהלים הקיימים.  

 
 היו"ר מיכאל מלכיאור:

 
  איך הוא נוגד? 

  
 מירב ישראלי:

 
אני אקריא את מה שהגענו אליו, ואז נראה אם צריך עוד תיקון קטן. הוא אומר שאנחנו  

 ת סמכות המועצה של ההשכלה הגבוהה. שוללים א
 

 היו"ר מיכאל מלכיאור:
 

 הוא רוצה שנשלול את זה.  
 

 מירב ישראלי:
 

 כן, אבל הוא אומר שזה נוגד את המצב הקיים.  
 

 היו"ר מיכאל מלכיאור:
 

 אנחנו לא שוללים כלום, להיפך.   
 

 מירב ישראלי:
 

 הכוונה שלי לא לשלול שום דבר.  
 

 צבי ארד:
 

 , זה נוגד את המצב הקיים. אבל 
 

 מירב ישראלי:
 

 אני לא חושבת שזה נוגד.  
 

 בילי שפירא:
 

המצב הקיים  לפחות באוניברסיטאות ובמכללות המתוקצבות,   שהזכות לקבוע את  
תנאי הקבלה מצויה בידיו של המוסד. אם המוסד שלך נפגע מאיזשהו אישור תוכנית, כדאי לא 

מרים קול זעקה משום שאתה טוען שהמל"ג קבע לך איזשהי דרישת להרים את קול הזעקה. אתה 
 קבלה מסוימת. 

 
 צבי ארד:

 
 לא, אני אומר שזה נוגד את המצב הקיים בפועל.  

 

267



 החינוך, התרבות והספורט ועדת
13.03.2007 

25 

 בילי שפירא:
 

 אני לא יודעת, אני יודעת שלאוניברסיטאות עד היום לא היתה בעיה.  
 

 צבי ארד:
 

 - - -ן שאני לא נגד המצב הקיים בפועל, אני רק מציי 
 

 מירב ישראלי:
 

מה שעשינו כרגע זה כך: תנאי הקבלה למוסד להשכלה גבוהה יהיו לפי אמות מידה  
שוויוניות שיקבע המוסד לתחומי הלימוד ומסלולי הלימוד השונים, בהתאם לכללים שקבעה 

לפי חוק המועצה להשכלה זה. האם  -או לא לעניין זה   -המועצה להשכלה גבוהה לעניין זה 
 הוריד את המילים "לעניין זה"? ל
 

 צבי ארד:
 

 חוק המועצה להשכלה גבוהה לא מתייחס לנקודה. יש נוהלים שלא קבועים בחוק.  
 

 מירב ישראלי:
 

אבל, עדיין חוק המועצה להשכלה גבוהה מקנה למועצה להשכלה גבוהה את הסמכות  
ר, הכרה במוסד עצמו. אני תוא -להכיר במוסד.  כל זה נעשה לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה 

 רוצה לשלול את הסמכות של המועצה להשכלה גבוהה ככל שיש לה. 
 

אני אוריד את המילים "לעניין זה", ואני אכתוב: בהתאם לכללים שקבעה המועצה  
 להשכלה גבוהה לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה. 

 
 אייל רק:

 
מל"ג, ואין קשר לאישורים של אולי נכתוב שהוראת סעיף זה לא תפגע בהוראות חוק ה 

 תוכניות לימוד. 
 

 מירב ישראלי:
 

בסדר, אין בהוראת סעיף זה כדי לפגוע. אם כך,  מה שעשינו הוא כך:  תנאי הקבלה  
למוסד להשכלה גבוהה יהיו לפי אמות מידה שוויוניות שיקבע המוסד, ופה הכנסנו לתחומי 

ות מידה שוויוניות לכל הכניסה למוסד. אחר הלימוד ומסלולי הלימוד השונים, ברור שזה לא אמ
כך:  אין בהוראת סעיף זה כדי לפגוע בסמכות המועצה להשכלה גבוהה לפי חוק המועצה להשכלה 
גבוהה.   למשל, המל"ג קובעת תנאים להכרה, דברים שקשורים לרמה אקדמית. זהו הנוסח כרגע, 

 תה פה. ולדעתי זה פותר גם את הבעיה שלך, וגם את הבעיה שהועל
 

)ב(.  כאן יש רק קידום. לרבות מסיבות חברתיות כלכליות, למקרה 9אנחנו עוברים לסעיף  
שזה לא נחשב לסוג אוכלוסייה, הכנסנו את זה באופן מפורש.   כאן ור"ה ביקשו לא רק קידום 

 לצורך קידום, אלא גם לקבוע תנאי קבלה שונים לפי שיקולים ענייניים. 
 

 בילי שפירא:
 

תחומים מסוימים שבהם גיל הופך להיות איזשהו תנאי קבלה שהוא לא יכול להיות  ישנם 
 כללי. 

 
 סילבן שלום:

 
אז תוסיפו את המילה "גיל" קודם. אין לי בעיה תוסיפי "גיל". אני לא מסכים שיהיה  

כתוב: וכן לקבוע תנאי קבלה שונים לפי שיקולים עניינים. זהו הפתח שאני רוצה לסגור. הרי על 
 מה דיברנו כל החודשיים האלה? שזה בדיוק הסעיף שאני לא רוצה. 
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 בילי שפירא:
 

 סוגי אוכלוסייה מסוימים יענה לי על הסוגיה.  
 

 היו"ר מיכאל מלכיאור:
 

 בסדר, קדימה.   
 

 רון אשכנזי:
 

יש לנו הערה קטנה לגבי הניסוח, ואני אקריא: על אף האמור בסעיף קטן )א( רשאי  
ה גבוהה להקל בתנאי הקבלה לשם קידום הנגישות ללימודים של קבוצות המוסד להשכל

 אוכלוסייה, אשר נגישותן ללימודים במוסדות להשכלה גבוהה פחותה.  ההמשך זה לרבות. . . 
 

 מירב ישראלי:
 

 העדפה מתקנת. זה אומר פחות או יותר את מה שאני אמרתי.  
 

 בילי שפירא:
 

 יף במקרה הזה. "לסוגי אוכלוסייה מסוימים" עד 
 

 אלכס מילר:
 

 בסדר גמור.   
 

 רון אשכנזי:
 

 בואו נאמר ששלו דווקא יותר רחב משלך.  
 

 בילי שפירא:
 

 -  -לא רק לנגישות להשכלה גבוהה, אלא  
 

 מירב ישראלי:
 

 גם קידום הנגישות של סטודנטים. את זה אפשר להכניס.  -  -
 

 סילבן שלום:
 

 צריך לראות בהגדרה מה זה מועמד. המילה היא באמת "מועמד",   
 

 מירב ישראלי:
 

 של מועמדים.  
 

 סילבן שלום:
 

הכנסנו את המילה מועמד, וצריך להכניס את זה גם בהגדרות שיהיה ברור שמועמד  
 לאוניברסיטה הוא מועמד ללימודים. 

 
 מירב ישראלי:

 
סד להשכלה גבוהה אם כן מה שעשינו כרגע הוא: על אף האמור בסעיף קטן )א( רשאי המו 

להקל בתנאי הקבלה לשם קידום הנגישות להשכלה גבוהה של מועמדים ללימודים מסוגי 
 כדי שזה יהיה ברור.   -כלכליות -אוכלוסייה מסוימים, לרבות מסיבות חברתיות
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 סילבן שלום:
 

 בסדר, מקובל עלינו.   
 

 מירב ישראלי:
  
דמי רישום. אנחנו השארנו  פתוח את הסך צריך להיות  10(.  סעיף 10) קוראת את סעיף  

 .  -של 
 

 בילי שפירא:
 

 שקלים.  352היום זה  
 

 מירב ישראלי:
 

 "באופן שיקבע השר בתקנות", זה כי צריך לקבוע את אופן ההצמדה.  
 

 סילבן שלום:
 

 זה בסדר.  350  
 

 קריאה:
  

 האם זה יחול גם על המכללות?  
 

 מירב ישראלי:
 

 ה חל על הכול. כפי שזה מנוסח ז 
 

 עדנה הראל:
 

  - - -כולל החוץ תקציביים לפי 
 

 מירב ישראלי:
 

 כן, זה עלה בישיבה וזה מה שהוחלט.  
 

 עדנה הראל:
 

 זה היה בוועדת משנה, ואנחנו עכשיו במליאת הוועדה.  
 

 סילבן שלום:
 

ועדת  חופשי. זה המשך של 10עדנה הגעת, שלום ובוקר טוב.  הכול זרם, הגענו לסעיף  
 המשנה. 

 
 עדנה הראל:

  
 בוועדת הכספים, אני מתנצלת. אני בטוחה שרון עשה עבודה נאמנה.  - - -

 
אנחנו רוצים להציג לפני מליאת הוועדה שהמוסדות החוץ תקציביים לעמדתנו, לא  

צריכים להיות כפופים למגבלות תקציביות, הגם שוועדת המשנה עמדה על זה שלגבי דמי רישום 
 - - -גבלה רוצים מ

 
 סילבן שלום:

  
לא, אנחנו עדיין חושבים שבדמי רישום לא ניתן לעשוק את המועמדים בצורה כזאת שהיא 
תהיה כמעט בלתי אפשרית. גם כך זה עולה הון עתק ללמוד במוסדות האלה, גם כך עושים את זה 
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ליטו אם הם אם הם יתקבלו לשם, אחרי זה הם יח -רק אלו שידם משגת. אלה שידם אינם משגת 
רוצים לא. אבל, שזה לא ימנע מהם את האפשרות להירשם. אני לא רוצה שזה ימנע מהם מראש 

 את האפשרות להירשם. 
 

 היו"ר מיכאל מלכיאור:
 

 הוא פשוט יוסיף את הסכום הזה לשכר הלימוד. 
 

 אלכס מילר:
 

 אם הוא התקבל והתחיל ללמוד, בסדר. ממילא הוא משלם את זה. 
 

 :סילבן שלום
 

שיוסיף, שיעשה מה שהוא רוצה. אבל, האדם מראש לא ניגש ולא מגיש את המועמדות כי 
 הוא חושב  שאין לו סיכוי לעמוד בסכום הזה. 

 
 היו"ר מיכאל מלכיאור:

 
 אני אומר שלכל מוסד כזה יש פתרון. 

 
 סילבן שלום:

 
 אין בעיה, אבל דמי הרישום יהיו אחידים.   

 
 אורלי טל:

 
 ורדתם את הנושא של אלא אם כן המוסד ירצה בפחות. אני רואה שה 

 
 מירב ישראלי:

 
 צודקת,  מאה אחוז.  אם כן, שלא יעלה על סך.  -שלא יעלה על  

 
 סילבן שלום:

 
 צודקת, כל הכבוד.   

 
 מירב ישראלי:

 
 .( פה יש "להלן מועמד", ולכן אנחנו נעשה הגדרה. 11)קוראת את סעיף  

 
 רון אשכנזי:

 
וספת שהיא מאוד חשובה שעליה גם דיברנו בוועדת המשנה, להוסיף בסיפה: "או יש לי ת 

שימוש אחר שהסטודנט הביע את הסכמתו לו".  זה יכול לסייע גם לקבלה לתחומים אחרים, וגם 
 לצרכים של האוניברסיטאות. 

 
 מירב ישראלי:

 
 או,קיי.  

 
 היו"ר מיכאל מלכיאור:

 
 - - -בי האם יכולים לבקש כל מידע גם לג  
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 מירב ישראלי:
 

)ג( שאסור 3זה כמובן כפוף. אפשר להפנות באופן מפורש לעניין שאסרנו, כפוף לסעיף  
לדרוש נתונים מסוימים שיכולים להביא לאפליה.  אתה צודק, אנחנו נכפיף את זה. הכוונה היתה 

 )ג(. 3אות סעיף כמובן בכפוף לחוק, אבל כדאי להגיד את זה באופן מפורש. אם כן, בכפוף להור
 

 היו"ר מיכאל מלכיאור:
 

 האם מותר לבקש מידע לגבי המצב הכלכלי?   
 

 סילבן שלום:
 

זה מידע שהוא רלוונטי כאשר אתה מבקש בקשה למעונות או למלגה. אם אתה מגיש   
 בקשה למלגה או למעונות, דורשים ממך גם את הכנסת ההורים. 

 
 בילי שפירא:

 
 הסכמנו למרות שזה היה נושא לטובתו. זה היה הנושא, וזה על  

 
 סילבן שלום:

 
אמרנו שדבר שהוא לטובת הסטודנט או המועמד, הוא תמיד יביא אותו. כלומר, הוא לא   

 ימנע את הדבר הזה, הוא תמיד יביא. זה עניין של אינטרס שלו. 
 

 עדנה הראל:
 

 לכן, ביקשנו לתקן את זה.  - - -הכול מקובל, ובלבד ש 
 

 ראלי:מירב יש
 

הדברים היחידים שהוא אוסר בטופס הקבלה ללימודים הם: מוצא, ארץ   -)ג( 3סעיף  
 לידה, דת או לאום. 

 
 עדנה הראל:

 
בסדר. אנחנו תיקנו את זה, אני רק מסבירה שהצענו את התיקון בדיוק גם בשביל הסיבה  

 הזאת. 
 

 בילי שפירא:
 

 מירב קיבלה אותו.  
 

 מירב ישראלי:
 

 מוש אחר שהסטודנט הביע את הסכמתו לו. כן, או שי 
 

 בילי שפירא:
 

 הוספת: הביע את הסכמתו.  
 

 מירב ישראלי:
 

 כן, הוספתי.  
 

 בילי שפירא:
 

 בסדר גמור.  
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 שוויון תארים. (  – 12)  קוראת את סעיף  
 

( הם המוסדות הישראלים.  כאן לא הכרענו בסוף 3( עד )1מוסדות המנויים בפסקאות ) 
 רות הציבורי או לא, ולכן השארתי את זה בסוגריים. אם בשי

 
 סילבן שלום:

 
אני הייתי מציע להוריד את האות ו' לפני השכר. כלומר,  דירוג העובד, דרגתו, שכר   

 ותנאי עבודה. 
 

 מירב ישראלי:
 

 בסדר. יש היום סעיף בחוק המועצה להשכלה גבוהה שכבר עוסק בנושא הזה.  
 

 בילי שפירא:
 

 ן לימודי ההמשך? לעניי 
 

 מירב ישראלי:
 

 לא, באופן כללי לעניין שוויון תארים.  
 

 סילבן שלום:
 

 . 25מועצה להשכלה גבוהה זה רק לגבי לימודי המשך. במועצה להשכלה גבוהה זה סעיף   
 

 עדנה הראל:
 

הסעיף שם אינו נוגע לעניין לימודי המשך. הוא מעולם לא התערב בעניין לימודי המשך,  
 ם עכשיו אנחנו מתנגדים להתערבות בעניין לימודי המשך. וג
 

 בילי שפירא:
 

 וזאת בעצם ההתנגדות שלנו כמוסדות.  
 

 סילבן שלום:
 

ידי מוסדות -א שוויון תארים מוכרים: "תארים מוכרים זהים המוענקים על25סעיף   
 מוכרים להשכלה גבוהה מסוגים שונים, דינם אחד."

 
 עדנה הראל:

  
זה לעמדתנו המשפטית, הוא נוסח רחב מאוד שכולל גם את הדברים המוצעים הנוסח ה 
 ידי הוועדה, וגם דברים נוספים. -היום על

 
 סילבן שלום:

 
הוא לא עוסק בתנאי עבודה, הוא לא עוסק בעניין של דרגה, בשכר ובכל הדברים האלה,   

 מה פתאום? 
 

 עדנה הראל:
 

 אחד גם לעניין שכר, גם לעניין קבלה לעבודה. אם אתה אומר "דינם אחד", אז זה דינם  
 

 סילבן שלום:
 

 אי אפשר ללכת לעניין של שכר עבודה מחוק המועצה להשכלה גבוהה.  
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 עדנה הראל:
 

 חד משמעית, כן. זה המצב הקיים היום, זה המצב המשפטי היום.  
 

 סילבן שלום:
 

 בעיניי,  לא. ככה זה יישאר. 
 

 עדנה הראל:
 

ם להכללת הסעיף הזה. זה מצמצם את הזכות הקיימת לפי התארים היום, אנחנו מתנגדי
 זוהי תוספת שתהיה בעייתית ומצמצמת, ותחייב פרשנויות שיפגעו בסופו של דבר בתלמידים. 

 
 סילבן שלום:

 
כשאני כותב: דינם אחד, לרבות, איך אני יכול לבוא ולצמצם?  אם הייתי כותב: רק, אז רק. 

 פעם לא יכול לצמצם, זה רק יכול להוסיף. לרבות זה מרבה.אבל,  "לרבות" אף 
 

 עדנה הראל:
 

כן, אבל אתה מבטל סעיף רחב שקיים. הרי לא נשאיר את שני הסעיפים, כי שני הסעיפים 
מייצרים אי בהירות פרשנית, ולכן אתה חייב להכריע בין שני הסעיפים.  ואז,  תבטל סעיף שהוא 

  -ב"לרבות", אתה מעיד על התוכן  -עיף שהפרשנות שלו מעידה ידי סעיף שהוא ס-רחב מאוד על
 על עצמה שהיא יותר מצמצמת. 

 
 סילבן שלום:

 
 . את לא היית,  קשה מאוד שאת לא נמצאת בישיבות.   דיברנו גם על הצד האקדמי

 
 עדנה הראל:

 
 לצד האקדמי אנחנו מתנגדים, התנגדנו בעבר, ואנחנו מתנגדים עכשיו.  

 
 ם:סילבן שלו

 
, ומבוגר אוניברסיטה רוצים 85באוניברסיטה העברית רוצים לתואר שני ממכללות  ציון 

 א רבתי לחוק המועצה השכלה גבוהה. 25, למרות 80ציון 
 

 עדנה הראל:
 

בכל הכבוד, אם עושים היום משהו שהוא ספק תקין משפטית, אני חושבת שהוא היום לא 
 שהוא יבדוק את זה. תקין משפטית, אני הבנתי גם שהמוסד אמר 

 
 בילי שפירא:

 
 בדקתי את זה,  וזה לא נכון. 

 
 סילבן שלום:

 
 אי אפשר, היא באה באמצע הישיבה.  

 
 עדנה הראל:

 
היו נושאים שנדונו בוועדת המשנה, לא היתה לגביהם הסכמה, ונאמר שהם יעלו למליאת  

יהיה להגיע להסכמות ככל הוועדה. הרי לצורך זה בדיוק היתה ועדת המשנה,  על מנת שאפשר 
האפשר, ואת השאר להביא למליאת הוועדה. בנושא הזה לא היתה הסכמה.  אני מעודכנת בפרטי 

 פרטים גם בחלקים שלא הייתי. 
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נתחיל מההתחלה בצורה מסודרת. לעניין לימודים בתארים של לימודים אקדמיים יש  
ה, תנאי שכר, שזה בעיקר ביחס נפקות בכמה מישורים. מישור אחד הוא מישור קבלה לעבוד

למעסיק הציבורי. הסעיף היום להבנתנו חל גם על זה, ומחייב את המדינה, והמדינה כך נוהגת. 
היא לא מאבחנת בין קבלה לעבודה או דירוג בשכר,  של יוצאי מכללות, יוצאי אוניברסיטאות, 

יש להם תואר ראשון, שני יוצאי שנקר, בצלאל, יוצאי האוניברסיטה העברית או הטכניון. כולם 
 שלישי. 

 
פי דינים ספציפיים שמגבילים את העיסוק. שם -נפקות אחרת זה לעניין רישיון עיסוק על 

בדרך  כלל המבנה הוא שאומרים אתה בעל תואר ראשון או שני ממוסד  -הדינים הספציפיים 
לפי אותו עניין.  מוכר להשכלה גבוהה, ואז שוב הדין הוא דין אחד, ודורשים דרישות נוספות
הכללי של חוק  25למשל, ראיון לפני מישהו, או בחינות ספציפיות. זה לא רלוונטי לנו כאן. סעיף 

 המועצה להשכלה גבוהה עולה בקנה אחד עם מה שחל בהסכמים הספציפיים. 
 

נפקות שלישית ללימודים היא לעניין לימודי המשך. מה המשמעות של לימודי המשך?  
אר ראשון ממוסד מסוים, ואתה רוצה ללמוד לתואר שני במוסד אחר, רשאי אתה בא עם תו

המוסד האחר לבוא ולהגיד: אצלנו בתואר הראשון בכלכלה לומדים גם כלכלת ישראל, ומכיוון 
שבמוסד ההוא לא לומדים כלכלת ישראל, אנחנו מחייבים שלקראת התואר השני תלמד גם 

  כלכלת ישראל כתנאי מוקדם  השלמת תואר.
 

א הקיים היום לדרוש את 25המוסד שמחליט את ההחלטות האלה, מחויב לפי סעיף  
אותה דרישה ממי שהוא בוגר אוניברסיטה או בוגר מכללה, ולהפעיל את שיקול הדעת הענייני. אם  
במכללה מסוימת לומדים כלכלת ישראל אז הוא לא ידרוש את זה, ואם באוניברסיטה אחרת לא 

ואני הבנתי שכך נטען בפני   -וש. לכן, אם המוסדות נוהגים אחרת היום לומדים הוא כן ידר
א 25פני הדברים חושבת שזה לא עולה בקנה אחד עם סעיף -אני באופן ראשוני על -הוועדה 

הקיים. אני הבנתי שהמוסדות גם הביעו פליאה על הטענה הזאת, ואמרו שיבדקו אם באמת כך 
 א. 25עיף היה, כי זה לא עולה בקנה אחד עם ס

 
שבו לא  Xאבל  מצד שני, לבוא ולהגיד באופן פוזיטיבי שאסור לאבחן בין בוגר מוסד  

שבו כן לומדים כלכלת ישראל, זו תהיה התערבות גסה  Yלומדים כלכלת ישראל, לבוגר מוסד 
לאומיות: אמנת -בשיקול דעת אקדמי. זו התערבות לא מקובלת, לא קיימת גם בכל האמנות הבין

-, אמנת ברצלונה, שעוסקות בהמשך לימודים באיחוד האירופי, וישראל חברה, וגם ארצותליסבון
פי האמנות האלה. לא מתערבים בשיקול דעת של מוסדות -הברית מכבדת את המקובל על

 אקדמיים בהמשך לימודים. 
 

 היו"ר מיכאל מלכיאור:
 

כלפי כל תואר. מה אם אם אני רוצה להעסיק מישהו,  אני צריך להתנהג באופן שוויוני   
אדם  מסוים בתואר הזה לא למד כלכלה, ואני רוצה להעסיק מישהו שכן למד כלכלה, איך אני 

 מתייחס? 
 

 עדנה הראל:
 

זה מותר לך לפי החוק הקיים היום. אבל, אסור לך להגיד: כלכלה רק מהאוניברסיטה,  
 או כלכלה רק ממכללה. 

 
 אלכס מילר:

 
 אבל, זה מה שקורה.   

 
 דנה הראל:ע
 

 אני לא יודעת שזה מה שקורה, אני רוצה שתוכיחו.  
 

 אלכס מילר:
 

 - - -אני יכול לשלוח אותך עכשיו לחברה   
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 צבי ארד:
  
אני רוצה לציין שהדברים הוצגו נכון. ראשית,   אני שמעתי מחבר הכנסת סילבן שלום   

 זה לא נכון.  -שהאוניברסיטה מחליטה שמהמכללה היא רוצה ממוצע גבוה יותר 
 

 סילבן שלום:
 

 איך אתה אומר שזה לא נכון? לא היית כאן. האוניברסיטה העברית אישרה את זה.  
 

 בילי שפירא:
 

 טענה את זה, ואני אמרתי שאני מתפלאת. - - -לא, לא.   
 

 צבי ארד:
 

 אילן.-אני הייתי רקטור ונשיא בר 
 

 סילבן שלום:
 

 באוניברסיטה העברית זה קיים.  
 
 בי ארד:צ
 

לא, אני מודיע לך שלא.  כאשר מפלים תלמיד שלנו בקבלה לתואר השני, אני לא מהסס  
גם לפנות לפרופ' מגידור, וכאשר מסתבר שאכן הפלו אז מתקנים את המצב.  נכון שיכולים לדרוש 

 דרישת קדם אם בתוכנית שלנו הוא לא למד נושא מסוים. 
 

 מירב ישראלי:
 

 את זה צריך לאפשר.  
 

 סילבן שלום:
 

 זה משהו אחר, בזה אין בעיה.   
 

 צבי ארד:
 

אבל, לא להעדיף תלמיד של האוניברסיטה העברית על תלמיד שלנו, ולדרוש ממוצע גבוה  
 יותר אצלנו. 

 
 בילי שפירא:

 
חבר הכנסת סילבן שלום, אני הייתי שותפה לדיונים וכששמענו את הטענה המאוד לוהטת  

מנטרית שלך, אמרתי שאני מתפלאת, ושאני אלך לבדוק. הלכתי אל שסיפרה אז העוזרת הפרל
לימודי המוסמך של הפקולטה למשפטים, ולא היו דברים מעולם.  לא דרשו שום ציון שונה מבוגר 

 מכללה לעומת מישהו אחר. 
 

חזרנו ואמרנו, יש לנו דרישות קבלה ללימודי המשך. אנחנו דורשים השלמת ידע, אנחנו  
סוימת באנגלית. יש דרישות קבלה, וזה סוג הפררוגטיבה שנשארה למוסדות דורשים רמה מ

לקבוע תנאי הקבלה של התוכניות השונות. לכן, אנחנו מבקשים להוריד את הנושא הזה של 
לימודי המשך כאן. זה עומד לפי כל סטנדרט. בטח האוניברסיטאות, אבל אני חושבת שגם 

פי חוק. אני -קבלה שלהן. זה הזכות המוקנית להם עלהמכללות ברובן, היום קובעות את תנאי ה
 לא חושבת שצריך למנוע את זה מאיתנו,  אין סיבה. 

 
 סילבן שלום:

 
הגשתי הצעת חוק לפתיחת שערי ההשכלה הגבוהה בישראל, כך שכל אחד יוכל  92-ב  

לרוץ להיכנס.  ואז נבהלו, ועשו את חוק המכללות. הבהלה הביאה את רובינשטיין ואת בורג 
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ולעשות את חוק המכללות, כי עמדתי לאיים על ההשכלה הגבוהה  ועל האקדמיה  לאפשר כמו 
 בכל אירופה,  להיכנס חופשי לאוניברסיטאות.  

 
בהתחלה היו מכללות מתוקצבות, וכמובן שעם הזמן התברר שהרמה היא לא אותה רמה.  

ר אחד שלמד עשר שנים מצד שני, עשו מכללות פרטיות שהמחיר שלהן הוא בשמיים. בתו
באוניברסיטה ולא במכללות, אני אומר לך שהיום יש העדפה ברורה לסטודנטים או לבוגרים של 
אוניברסיטאות בכל תחומי החיים. אם רוצים לעשות את ההעדפה הזאת, שיפתחו את כל 
האוניברסיטאות לכל דורש. הם לא יכולים להחזיק את המקל בשתי הקצוות. מצד אחד, למנוע 
כניסה לאוניברסיטאות ולומר שיש אפשרות אחרת והיא ללכת למכללות. מצד שני, כשזה בא 
ללימודי המשך ולמקומות עבודה אומרים: לא, אתה לא אותו הדבר, חסר לך ידע פה ושם.  אני 
אומר שזה פשוט להרוג את האנשים האלה פעמיים.  פעם אחת לא מקבלים אותם לאוניברסיטה 

אלא רק בגלל שרמת ההוראה בבית ספרם לא היתה מספיק גבוהה. אבל, זה לא על לא עוול בכפם, 
באשמתם. רמת ההכנסה של הוריהם לא היתה מספיק גבוהה, הם לא יכלו לקבל שיעורים 
פרטיים. הם גם לא יכלו לעשות פסיכומטרי פעמיים. הם משלמים בריבית דריבית. לא מקבלים 

ות, ואחרי זה אומרים להם שהם נעצרים בקבלה אותם לאוניברסיטה, שולחים אותם למכלל
לעבודה, בקבלה למוסדות להשכלה גבוהה. זה עוול שאנחנו לא יכולים לתת לו יד.  אני רוצה 

אילן, ובוגר קריית אונו -למנוע את העוול הזה.  כשבא פרופ' ארד ואומר שבוגר שלו יתקבל לבר
חנה כביכול שהיא מותרת, שבעצם היא יתקבל לאוניברסיטה העברית, ולא יעשו לו את אותה אב

 אפליה שהיא אסורה. 
 

 היו"ר מיכאל מלכיאור:
 

 אבל, זה כולם מסכימים.   
 

 סילבן שלום:
 

א לחוק המועצה להשכלה גבוהה, לא מדברים בכלל על 25-ברגע שמשאירים את זה ב  
מדובר בחוק שוק העבודה, אף אחד לא יכול להסיק מכך שיש תנאי קבלה שווים לשוק העבודה. 

ספציפי שמדבר על העניין של לימודים במוסדות להשכלה גבוהה. הוא לא מדבר בכלל על שוק 
העבודה. הוא אינו עוסק בכלל בסקטור הציבורי האחר, בטח לא בסקטור הפרטי. אני רוצה 
שכאשר אדם ניגש למקום עבודה, הוא יהיה שקול ושווה. זה שקוראים לזה כלכלת ישראל, שזה 

חד מתוך לימודי כלכלה, אלא קוראים לזה משהו אחר, בסופו של יום נשאלת השאלה קורס א
בכלכלה אז כאשר הוא הולך  B.Aאם יש לו   בכלכלה? B.Aבכלכלה, או אין לו   B.Aהאם יש לו 

לבנק ישראל או למשרד האוצר זה משהו אחד.  אבל,  גם כאשר הוא הולך לבנק הפועלים או לבנק 
אילן זה כן -אביב, ירושלים, או בר-יגידו אם הוא בוגר אוניברסיטת תל לאומי ככלכלן, שלא

בסדר, ואם הוא בוגר מכללת נתניה זה לא בסדר. את זה אני רוצה למנוע, ואני חושב שאנחנו לא 
 יכולים לתת גושפנקה חוקית לעוול שקיים. החוק הזה בא לתקן את העוול. 

 
 אלכס מילר:

 
זה משום שכאשר הייתי באגודת הסטודנטים נחשפנו לזה אני רוצה להתייחס  לעניין ה 

אני די בדקתי את זה, ודווקא סטודנטים מאוניברסיטאות כמו  –יום יום.  לגבי המשך הלימודים 
אוניברסיטת בן גוריון, התלוננו  שהם לומדים הרבה יותר קשה בשעה שהכניסה ללימודי תואר 

סיטה היא בעצם אותו הדבר. הם ביקשו להוריד שני  עבור סטודנט ממכללה ולסטודנט מהאוניבר
 את תנאי הקבלה שלהם. הייתי בבג"צ הזה של אוניברסיטת בן גוריון ושמעתי את זה. 

 
אתם יכולים לפתוח עיתון ולראות במודעות  –לגבי כל נושא תנאי קבלה לעבודה  

-שנים. בכפר היי הדרושים כי מחפשים למשרה של מתכנן בוגר אוניברסיטה עם ניסיון של כך וכך
מהנדסי תוכנה, וכשאתה מצלצל אליהם ומתעניין במשרה  200-טק בעומר מחפשים קרוב ל

 אומרים לך שם שהם מחפשים בוגרי אוניברסיטה, חד וחלק. 
 

אין לי בעיה שאדם יגיע, ייבחן, ולאחר מכן אומרים לו שחסרים לו מקצועות מסוימים,   
היות שיפרסמו מראש שיש העדפה של סטודנט שבא ולכן הוא לא מתאים. אבל, לא יכול ל

מהאוניברסיטה על פני סטודנט של מכללה בשעה המועצה להשכלה גבוהה קבעה שזה אותו תואר.   
אם זה תואר בהנדסת תוכנה אז מה ההבדל בין סטודנט שבא אוניברסיטה לסטודנט ממכללה 

 מבחינת התואר? אין שום הבדל. 
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 קריאות:
 

 . זה חברה פרטית 
 

 סילבן שלום:
 

 האם הם לא כפופים לעקרון השוויון? בוודאי שכן.  מה זה חברה פרטית?   
 

 אלכס מילר:
 

 אבל, אם חברה פרטית תפרסם עכשיו רק לנשים, האם לא תתערבו?   
 

 עדנה הראל:
 

יש לנו אי הבנה לגבי המצב המשפטי. אני אומרת לך שכבר כיום אסור למפעל פרטי  
א.  אם אתה חושב שהחוק שלך יותר 25לפי החוק שקיים היום, לפי סעיף  -ן לפרסם כך בעיתו

חזק מהחוק הזה,  אז אתה טועה. יפרו את החוק הזה בדיוק כמו שמפרים את החוק הזה. הבעיה 
היא לא בכתיבת סעיף שיהיה על שמך,  כי הוא לא יהיה יותר חזק מהסעיף שקיים היום. 

 להבנתנו, הוא יהיה יותר חלש. 
 

 היו"ר מיכאל מלכיאור:
 

אני באמת לא ידעתי על מה מדברים, אבל אני חושב שהבנתי עכשיו. הוויכוח עכשיו הוא   
 ניסוחי. אני לפחות הבנתי שיש הסכמה עניינית לכל דבר ועניין. 

 
 עדנה הראל:

 
 לא.  

 
 היו"ר מיכאל מלכיאור:

 
 איפה נקודת המחלוקת?   

 
 עדנה הראל:

 
 - - -בודה וכל ההשלכות האחרות למעט לימודי המשך, יש הסכמה שבמישור של קבלה לע 

 
 היו"ר מיכאל מלכיאור:

 
 האם את לא מסכימה שצריך להיות שוויון לגבי כל תואר?  -לגבי לימודי המשך    

 
 עדנה הראל:

 
 לא.  

 
 סילבן שלום:

 
 יצא המרצע.   

 
 עדנה הראל:

 
אני אמרתי שצריך להשאיר את שיקול  אני אמרתי את זה במפורש כשאדוני לא היה פה. 

הדעת הענייני למוסדות לבדוק את התוכן של הלימודים במוסד שממנו הם מקבלים. הם צריכים 
להיות שוויוניים במובן הזה שאם לא למדת כלכלת ישראל בין אם זה היה באוניברסיטה, ובין אם 

  - - -זה היה 
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 סילבן שלום:
 

 קיבלת תואר בכלכלה. אם לא למדת כלכלת ישראל לא   
 

 קריאה:
 

 השלמה.  
 

 סילבן שלום:
 

אין לי בעיה, אבל ברגע שהוא עושה את ההשלמה הוא זכאי מלא.  אני אמרתי שאם לא   
 לומדים במכללות אנגלית, אז אנגלית זה מקובל עליי. 

 
 היו"ר מיכאל מלכיאור:

 
 לכן אני אומר שאין פה מחלוקת.  

 
 סילבן שלום:

  
 . יש מחלוקת 

 
 היו"ר מיכאל מלכיאור:

 
לא, כל המחלוקת היא ניסוחית עכשיו.  אין מחלוקת, עכשיו ניגש לניסוח. כולם מסכימים  

גם בלימודי המשך, וגם לגבי זה, כולם מסכימים שמתייחסים לכל תואר בדיוק בצורה שוויונית. 
משפט עברי, אז אם חסר מרכיב שמקבלים בהשלמת לימוד, למשל, אנגלית,  או כלכלת ישראל, 

 יש אפשרות למוסד לדרוש את זה.  כולנו מסכימים, עכשיו ניגש לניסוח. מהי הבעיה בניסוח פה? 
 

 עדנה הראל:
 

שתי בעיות. ראשית, החוק הקיים היום לעמדתנו הוא נכון יותר משפטית, הוא רחב יותר.  
א חל גם על קבלה הוא חל על הכול, הוא חל גם על קבלה לעבודה. ההוכחה המשפטית לזה שהו

אמר לכל דבר ועניין, נקודה. וכשרצינו  -טז 25סעיף -לעבודה זה שהסעיף המקביל לעניין שלוחות  
להוציא את העניין של קבלה לעבודה בגלל העניינים הרוחביים של השלכות על שוק העבודה 

לחוק. לכן,  כתבנו במפורש: ואולם, לעניין קבלה לעבודה כך וכך, בתיקון שהביאו לפני שנתיים
היה לנו ברור מאליו שכשאומרים זהים לכל דבר ועניין לתואר הזר במקרה ששם, זה חל גם על 

א לחוק המועצה 25 -שוק העבודה, וגם על שוק העבודה הציבורי.  לכן, הנוסח שקיים היום 
ת הוא נוסח כללי שנותן זכויות מכל סוג שהוא. הוא גם אוסר על אוניברסיטאו -להשכלה גבוהה 

 להגיד: בוגרי מכללות בציון אחר. 
 

 היו"ר מיכאל מלכיאור:
 

 גם לגבי לימודי המשך.  
 

 עדנה הראל:
 

כן. הוא אוסר על האוניברסיטאות להגיד את אותה דוגמה שאמר חבר הכנסת שלום,  
ידי -שאנחנו לא מוצאים עדיין היכן היא מתקיימת. אבל לצורך העניין, נניח שהיא מתקיימת על

 יטה מסוימת. אסור לה להגיד: כל המכללות צריכות לבוא עם ציון אחר. אוניברס
 

 היו"ר מיכאל מלכיאור:
 

 בסדר, זה כולל. אבל, מה לא טוב במה שמוצע פה?   
 

 עדנה הראל:
 

הנוסח שלו הוא  -לדעתי, מה שמוצע פה מצמצם. שניים, ספציפית לעניין לימודי המשך  
 ה שמוסכם. נוסח שנותן התערבות יתרה על פני מ
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 היו"ר מיכאל מלכיאור:

 
 אז הוא מרחיב, לא מצמצם.  

 
 עדנה הראל:

 
הוא מצמצם את שיקול הדעת האקדמי של האוניברסיטאות מעבר לנדרש.  בעניינים 
האחרים הוא מצמצם כי הוא שם את הדגש על שוק העבודה. בעניין של לימודי המשך ביחס למצב 

 הקיים,  הוא מצמצם. 
 :מירב ישראלי

 
אם אנחנו אומרים לרבות, אז אני לא חושבת שזה מצמצם.  הבעיה  -לעניין הצמצום 

האמיתית לדעתי היא בנושא של לימודי המשך. פה באמת יש בעיה, כי הנוסח הזה הוא גורף 
 מידיי. מוסכם  גם על  חברי הכנסת שהוא גורף מידיי. 

 
 היו"ר מיכאל מלכיאור:

 
 כן, יש הסכמה. בואו נצמצם. 

 
 מירב ישראלי:

 
אני לא רואה בעיה של צמצום ב"לרבות".  אנחנו נוריד את "בשירות הציבורי", כי לי זה לא 

זאת אומרת, דינם אחד. אנחנו מפרטים מה זה דינם אחד  -היה ברור. זה יהיה כמו החוק הקיים 
 התוכן. שזה לרבות.  תיכף נדבר גם היכן האכסניה המתאימה לסעיף הזה, וזאת אחרי שנחליט על

 
 היו"ר מיכאל מלכיאור:

 
 בואו נעשה את הצמצום של לימודי המשך כדי לפתור את העניין. 

 
 אלכס מילר:

 
אני חושב שדווקא את סעיף לימודי ההמשך אפשר להוריד. אני סיימתי מכללה, ואני  

 התקבלתי לאוניברסיטה בלי שום בעיה. 
 

 מירב ישראלי:
 

 לנו בעיה מאוד גדולה. אם תוריד לימודי המשך, אתה פותר 
 

 צבי ארד:
 

אם מורידים את זה זה פותר את הבעיה. חוק המל"ג נותן את הזכות הזאת.  בפועל,  
 נשמרות הזכויות של הסטודנט. 

 
 אלכס מילר:

 
 חבר הכנסת שלום, האם נוריד את זה?   

 
 סילבן שלום:

 
חשוב על זה. הם מתישים, הם אלופי העולם בלהתיש. זה רק לקריאה ראשונה, ת  

 בקריאה שנייה ושלישית זה יהיה עוד יותר. 
 

 היו"ר מיכאל מלכיאור:
 

 בהתאם לחוק המל"ג.  -בואו נשאיר את זה כך. לעניין לימודי המשך  
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 מירב ישראלי:
 

 לא.  
 

 בילי שפירא:
 

 לא צריך. חוק המל"ג ממילא קיים.  
 

 מירב ישראלי:
 

 משך? האם אתם מוכנים להשמיט את לימודי הה 
 

 אלכס מילר:
 

 אני מוכן.   
 

 סילבן שלום:
 

   אז  מה יהיה לגבי תואר שני כשאני בא מהמכללה? האם זה יהיה שווה? 
 

 בילי שפירא:
 

מתקבל. אם חסר לו ידע הוא  -כן, זה שווה, כי זה שווה גם היום.  בוגר ממכללה שמגיע  
 יידרש להשלים ידע, כמו בוגר אוניברסיטה שחסר לו ידע. 

 
 סילבן שלום:

 
 מה זה "חסר לו ידע"?   

 
 בילי שפירא:

 
 למשל, אנגלית זה מהותי, כי בחלק גדול מהמכללות כלל לא מלמדים את זה.  

 
 סילבן שלום:

 
קיבלתי.  אבל, מה זה ידע? האם  זה  רמת ההוראה בקורס למבוא   -לגבי אנגלית  

 לכלכלה היתה שונה, או המרצה היה אחר? 
 

 בילי שפירא:
 

יש מכללות למשפטים שבהם לא נלמדים תחומים שלמים במשפטים, כי רובן מכשירות  
את האיש להיות עורך דין, ולא לתחומים האקדמאים שהמוסד מלמד. כך יוצא שפוסחים על 
פרקים מסוימים. כשמוסד אקדמי מחליט לקבל מישהו לתואר שני במשפטים הוא אומר: סליחה, 

 ע, ולכן הוא צריך להשלים, ואחר כך אפשר לדבר. תחומים מסוימים אין לו ביד
 

 סילבן שלום:
 

זה ההבדל. כלומר, גם אם אני  -אביב -אבל זה קיים גם לגבי מי שבא מאוניברסיטת תל 
 אילן, אני חייב בלימודי יהדות, אז אין הבדל. -אביב לבר-מביא בא מאוניברסיטת תל

  
 אלכס מילר:

 
מכללות במדעי הנדסה נדרשים להשלים מקצועות כולכם באתם ממדעי הרוח. בוגרי  

 לתואר שני אם הם רוצים ללמוד באוניברסיטאות. אבל, הם מתקבלים בלי שום בעיה. 
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 סילבן שלום:
 

כשהחבר'ה שלי בחשבונאות רצו ללמוד תואר שני בתחום אחר, למשל במשפטים, הם  
ה? איך אפשר להשוות את רמת אמרו: איך אפשר להשוות את הציון בחשבונאות לציון בהיסטורי

ההשקעה, את רמת הקושי? כשאתה רוצה להתקבל ללימודי תואר ראשון במשפטים לאחר שיש 
כבר לך תואר ראשון, לא אומרים לך: התואר שלך הוא בחשבונאות וכלכלה, או עשית את זה 

לי תואר בפילוסופיה. הציון הוא אחיד.   למה כשאני הולך ללמוד תואר ראשון במשפטים, ויש 
 ראשון מאוניברסיטה אחרת בכל תחום, לא מבקשים ממני שום השלמה? 

 
 בילי שפירא:

 
 בוודאי שמבקשים. 

 
 עדנה הראל:

 
אביב, ואתה רוצה תואר שני -כן מבקשים. כשאתה בא מלימודי כלכלה באוניברסיטת תל 

 בכלכלה בירושלים, ידרשו ממך השלמות. 
 

 בילי שפירא:
 

שידרשו ממך. למשל, אקונומטריקה לא מלמדים שם, ומלמדים יש סדרה של קורסים  
 פה. זאת בדיוק פררוגטיבה של החוגים לדרוש את דרישות הקבלה.

 
 היו"ר מיכאל מלכיאור:

 
 חבר הכנסת שלום, נוריד את זה, וזהו.   

 
 אלכס מילר:

 
 טוב, ירד.   

 
 עדנה הראל:

 
( לא נותנים 2(, כי סעיף )3( עד )1לא )(, ו3)-( ו1זה צריך להיות פסקאות ) -הערה טכנית  

 תארים. זה מוסדות שיש להם היתר, הם עדיין לא מעניקים תארים. 
 

 מירב ישראלי:
 

 אני לא בטוחה שזה נכון. היתר יכול להיות שמונה שנים.  
 

 עדנה הראל:
 

 זה מה שאני הבנתי. אבל, תרשמי לך את זה.  
 

 היו"ר מיכאל מלכיאור:
 

 תבדקו את זה. 
 

 קריאה:
 

 האם מוחקים את כל הסעיף?  
 

 היו"ר מיכאל מלכיאור:
 

 לא, את הלימודי המשך.   
 

282



 החינוך, התרבות והספורט ועדת
13.03.2007 

40 

 מירב ישראלי:
 

השאלה האם להעביר את זה לפה, ואז באמת צריך למחוק את זה כי אי  -לגבי האכסניה  
  אפשר כמובן שני סעיפים מקבילים. כלומר, למחוק את זה מחוק המל"ג או להשאיר את זה פה?

פשר לתקן בתיקון עקיף בחוק הזה. כיוון שהחוק ההוא קיים כבר הרבה שנים, אפשר לעשות פה א
 תיקון עקיף של החוק ההוא. זה יהיה גם בחוק הזה, אבל התיקון יהיה שם. 

 
 היו"ר מיכאל מלכיאור:

 
 פה זה יותר כולל.   

 
 מירב ישראלי:

 
 סדר, תיקון עקיף. הגוף של הפסיקה, או הפרשנות שהיה שם, יישאר שם.  ב 

 
. (  יש פה הערה של ור"ה: "מועמד רשאי להירשם לתכנית לימודים 13) קוראת את סעיף  

הרצויה לו לפי נטיותיו האישיות ותחומי התעניינותו, ובלבד שעמד בדרישות הרישום והקבלה 
 שנקבעו לאותה תוכנית לימודים".    על זה אין מחלוקת עד כמה שאני מבינה. 

 
 שלום:סילבן 

 
 צריכה להיות המילה מועמד ולא "סטודנט".  

 
 מירב ישראלי:

 
 כן.   האם לקבל את מה שור"ה ביקשו?  

 
 היו"ר מיכאל מלכיאור:

 
 כן.   

 
 סילבן שלום:

 
לא. למה שלא נישאר עם: "מבלי שיושמו בפניו סייגים ותנאי קבלה אשר אינם עולים  

 י חוק זה." בקנה אחד עם עקרונות שוויון הזדמנויות לפ
 

 בילי שפירא:
 

 מה זה "סייגים ותנאי קבלה אשר אינם עולים בקנה אחד"? מה הכוונה?  
 

 סילבן שלום:
 

 איסור אפליה, שקילות תארים.   
 

 מירב ישראלי:
 

 אז אולי לפי הוראות חוק זה?  
 

 בילי שפירא:
 

 לפי הוראות חוק זה, זה בסדר.  
 

 סילבן שלום:
 

  לפי הוראות חוק זה.  
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 רון אשכנזי:
 

יש לנו תוספת קטנה, ואני אקריא:  "מועמד זכאי לבקש להתקבל לתחום הלימודים  
 הרצוי לו". 

 
 בילי שפירא:

 
 זה בעצם רשאי להירשם. הוא רשאי להירשם.  

 
 מירב ישראלי:

 
 הם אומרים שאם אתה אומר שהוא רשאי לבחור, אתה חייב לקבל אותו.   

 
 סילבן שלום:

 
 רשאי לבחור.   שאי להירשם?מה זה ר  

 
 מירב ישראלי:

 
זה הבעיה שלהם.   אולי נכתוב: מועמד רשאי לבחור את תחום  -הוא עדיין צריך להתקבל  

 פי נטיותיו. -הלימודים אליו יירשם על
 

 סילבן שלום:
 

 בסדר, הכנסנו גם את שלך.   
 

 רון אשכנזי:
 

שתו תידון מבלי שיושמו בפניו סייגים הוספנו אחרי המילים "ותחום העניין שלו": ושבק  
 ותנאים. 

 
 סילבן שלום:

 
נעשה את זה בין הקריאה השנייה לשלישית, בסדר?  מיכאל, אני רוצה לומר לך שלא   

ראיתי פירוט כזה בין הקריאה הטרומית לקריאה הראשונה מעודי.  לא ראיתי דבר כזה. בדרך 
 כלל הכול בקריאה שנייה ושלישית. 

 
 לי:מירב ישרא

 
פי -אם כך אני מקריאה: "מועמד רשאי לבחור את תחום הלימודים אליו יירשם על 

נטיותיו האישיות ותחומי העניין שלו, מבלי שיושמו בפניו סייגים ותנאי קבלה אשר אינם עולים 
בקנה אחד עם הוראות חוק זה".  כרגע זהו הנוסח.  אמרנו לפי הוראות חוק זה, וזה כולל אפליה 

 ים. ועוד דבר
 

 בילי שפירא:
 

 אני רואה שנריב על זה בין הקריאה השנייה לקריאה השלישית.  
 

 מירב ישראלי:
 

 שכר לימוד. ( 14) קוראת את סעיף  
 

 סילבן שלום:
 

 אני חושב שצריך לכתוב: משתתפת בתקציבם. מה זה "בתקציביהם"?   
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 מירב ישראלי:
 

 זה לפי חוק המל"ג.  
 

 סילבן שלום:
 

 לא אומר  שיש מילה כזאת בעברית.  אבל,זה  
 

 מירב ישראלי:
 

 בסדר, לא זו הבעיה בסעיף הזה.  
 

 מיכל צוק:
 

 העלות התקציב לנושא הזאת עשויה להיות ניכרת.  
 

 סילבן שלום:
 

תסבירי לי למה היא עשויה להיות ניכרת? השכר הממוצע במשק עלה לפני שבוע לכמעט  
שקלים לתואר  8,500-יום במוסדות להשכלה גבוהה הוא כשקל. שכר הלימוד שמשלמים ה 8,000

 ראשון.  אנחנו מדברים לתואר ראשון, וכתוב בלימודי התואר הראשון. 
 

 מיכאל מלכיאור:
 

 אולי נתקן את זה ונוסיף תואר שני.  
 

 סילבן שלום:
 

ת לא, אני לא חושב. תואר שני זה פריבילגיה, מי שרוצה ילמד. תואר ראשון זה לפתוח א  
 האפשרות. זה עניין של שוויון הזדמנויות. 

 
שקלים, אז זה לא שכר הלימוד. שכר  8,500-בדיון הקודם נאמר כאילו זה שמשלמים כ  

 . לא מקובל עליי.  8,500-הלימוד הוא משהו יותר גבוה, אבל משלמים  כ
 

תואר שקלים  האלה כפול מספר הסטודנטים ל 600-. תיקחי את ה8,600 -נניח ומדובר ב 
 זה בדיוק העלות שלכם. לא שקל יותר ולא שקל פחות, אין אפשרות אחרת.  –ראשון 

 
 היו"ר מיכאל מלכיאור:

 
שקל, אז זה  25,000-סילבן, זה העלות השנה. אבל, בשנה הבאה שרוצים להעלות את זה ל 

 לא העלות. 
 

 מיכל צוק:
 

שקל, ואז   1,000ב גס על שקלים, אנחנו עשינו חישו 600גם אם אתה מדבר על הפרש של  
זה עלות תקציבית ובוא  -מיליון שקל. תעשה שני שליש, או משהו כזה  140-יוצא סדר גודל של כ

 נשים את זה על השולחן. 
 

 סילבן שלום:
 

 אף אחד לא אמר שזה לא עלות תקציבית.   
 

 מיכל צוק:
 

 אני אומרת, אנחנו קודם כל מתנגדים לזה בשל העלות התקציבית. 
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 סילבן שלום:
 

 תגידו מהי העלות.  
 

 מיכל צוק:
 

 מיליון.  60, אז זה סדר גודל 8,000-תלוי מה אומרים. אם אתה אומר לי שזה בערך ל 
 

 סילבן שלום:
 

 8000-זה השכר הממוצע במשק שפורסם בשבוע שעבר. הוא יכול גם להעלות למעלה מ 
 שקלים, ואז בכלל ההפרש יהיה יותר קטן. 

 
 מיכל צוק:

 
גם שכר הלימוד מן הסתם מתעדכן ועולה.  אבל מבחינתנו, אפילו רק בנושא המדד. איך  

מדובר כאן בעלות תקציבית ניכרת על  –שקל   7,500-שקלים מ 8,000שלא מסתכלים על זה  מול 
 מספר הסטודנטים שלומדים היום, כאשר אנחנו נמצאים במערכת שהיא מתרחבת. 

 
 

 סילבן שלום:
 

 ים לומדים לתואר ראשון? כמה סטודנט  
 

 מיכל צוק:
 

 בפרטיות.  25,000אלף סטודנטים. יש בערך היום  160-סדר גודל של כ –אם אני לא טועה  
 

 בילי שפירא:
 

 אלף במתוקצבים.  130בערך  
 

 היו"ר מיכאל מלכיאור:
 

מיליון הייתם  5זה ברור לי לגמרי שאתם מתנגדים. גם אם היתה לזה עלות של   
ם. יש פה הצעה של חבר הכנסת סילבן שלום, ומותר לו להציע. אני יודע שאתם תתנגדו. מתנגדי

אתם תגידו אחר כך שיש עכשיו ועדת שוחט,  אני יכול להגיד את הנאום שלך בלי לדעת.  אתם 
תתנגדו וזה לגיטימי. יש פה ויכוח עקרוני האם אנחנו צריכים בחוק הזה לקבוע את שכר הלימוד 

כנסת סילבן שלום חושב שכן, אני נוטה להסכים איתו בעניין הזה. אבל, ברור לי או לא. חבר ה
לגמרי שאתם תתנגדו בעקבות הדבר הזה. חבר הכנסת סילבן שלום צריך לשקול אם הוא רוצה 

 להעביר את זה בהתנגדות הממשלה או לא. 
 

 מיכל צוק:
 

 זה הצעת חוק בעלת עלות תקציבית.  
 

 היו"ר מיכאל מלכיאור:
 

 תאמיני לי שהוא מבין את זה טוב מאוד.   
 

 סילבן שלום:
 

-אני לא יודע כמה זמן את במשרד. אבל, מי שעשה את החוק שמחייב עלות תקציבית ב  
מיליון, אבל אין ספק שהדבר הזה  5-מיליון, והורדתם ל 10-קולות, הייתי אני.  אומנם עשיתי ב 50

 . 14קיים.  בואו נמשיך הלאה לסעיף 
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 "ר מיכאל מלכיאור:היו
 

בסופו של דבר נצטרך להחליט. חבל לבזבז על זה זמן, כי אנחנו יודעים את כל הטיעונים.   
 . 15בואו נעבור לסעיף  

 
 מירב ישראלי:

 
מלגות.( מה ההבדל בין אקדמי למלגות הצטיינות? זה הצעה שהם  – 15)קוראת את סעיף  

 העבירו, ואני רוצה להבין.
 

 בילי שפירא:
 

מלגות הצטיינות זה רק על בסיס הצטיינות, בין אם על נתוני קבלה, או בין אם על  
הישגים אקדמאים. במלגות סיוע שהן מלגות לעזרה תלמידים מסתכלים גם על ההישגים 
האקדמיים, וגם על הבסיס הכלכלי. זה מטריצה מיוחדת שנותנת משקל לכל דבר. היא הגונה 

 מאוד. 
 

 סילבן שלום:
 

 בסדר.   
 

 מירב ישראלי:
 

פה עולה השאלה שבה לא הכרענו בישיבות המצומצמות. האם ההכתבה הזאת של אופן  
 חלוקת המלגות צריך לחול גם על המוסדות הלא מתוקצבים? 

 
 סילבן שלום:

 
 אנחנו לא אומרים כמה יחלקו. הקריטריונים, כן.   

 
 מירב ישראלי:

 
 כן, אפילו העניין של ההעדפה הזאת.  

 
 ן שלום:סילב

 
כלכלי, והוא נותן -רייכמן אומר כל הזמן שהוא נותן העדפה לאלה שיש להם בסיס חברתי  

 להם מלגות. 
  

 צבי ארד:
 

 יש סוגי מלגות שאנחנו נותנים, שלא כתובים כאן.  
 

 סילבן שלום:
 

 תכתבי: לרבות העדפה.   
 

 מירב ישראלי:
  
ים.  הכוונה היא לא למנוע, ואולי אם אתה אומר העדפה, זה אומר שיש גם סוגים אחר 

 צריך לחדד את הניסוח. 
 

 אילנה אייל:
 

אנחנו קצת שונים בהקשר הזה וגם בהקשר הכולל. לנו אין לימודי תואר ראשון, יש לנו  
רק לימודי תואר שני ותואר שלישי.  חבר הכנסת שלום, אתה אמרת שאנחנו מדברים על תואר 

תואר שני ואילך זה פריבילגיה. האם מטרת החוק הזה היא הראשון ופתיחת ההשכלה הראשון, ו
 רק להסדיר את לימודי התואר הראשון? 
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 היו"ר מיכאל מלכיאור:

 
 בכלל לא, רק לגבי נושא שכר הלימוד.  חבר הכנסת סילבן שלום היה צנוע.   

 
 אילנה אייל

 
נו נותנים מלגות יש לנו רק תואר שני ואילך, ואנחנו גם  לא גובים שכר לימוד, אלא אנח 

 קיום לכולם לפי איזשהם מפתחות שלנו. 
 

 היו"ר מיכאל מלכיאור:
 

 כי אתם רואים שזה טוב למחקר.  
 

 אילנה אייל:
 

כי אנחנו ממילא קולטים כמות לא גדולה של סטודנטים על בסיס מצוינות מאוד מאוד  
המלגות שאנחנו גבוהה. אנחנו שונים קצת מיתר המוסדות. אני לא רוצה שישתמע מסעיף 

באיזשהו אופן צריכים להיכנס לאיזשהו מפתח שונה ממה שאנחנו נוהגים כיום, כי אצלנו כולם 
 מקבלים מלגות לפי איזשהו מפתח של תארים. 

 
 עדנה הראל:

 
אני חושבת שזה גם עולה בקנה אחד עם ההערה שהיתה קודם, שלא יוגבל אופן חלוקת  

אחרת, בנוסף. הנוסח אומר: "המלגות יחולקו תוך מתן המלגות גם כשיש חלוקת מלגות בדרך 
העדפה". אפשר לכתוב: מלגות יוענקו ויחולקו,  ואין בזה כדי למנוע מתן מלגות נוספות מטעמים 

 אחרים. 
 

 מירב ישראלי:
 

 אפשר להוסיף את זה, אין בעיה.  
 

 סילבן שלום:
 

 אין לי בעיה.   
 

 רון אשכנזי:
 

ב. השאלה היא מה 25בחוק המועצה להשכלה גבוהה בסעיף יש מערך סיוע שמוסדר גם  
 היחס בין המלגות למלגות האלה? 

 
 מירב ישראלי:

 
שם זה המדינה.  אני אקריא את הסעיף: "במערך הסיוע שמקיימת המדינה לתלמידים  

במוסדות מוכרים במסגרת חוק התקציב, ייקבעו אמות מידה, בין היתר להעדפתם של תלמידים 
קבע באזורי עדיפות לאומית שקבעה הממשלה, ושהם תלמידים במוסדות להשכלה  שהם תושבי

גבוהה ובמכללות אקדמאיים המצויים באזורים אלה". זה הגדרה שחלה על כל המוסדות 
 הישראלים.  זה מערך סיוע מקביל. 

 
 רון אשכנזי:

 
 נכון. ההקשר הוא גם ביחס לאמות המידה.   

 
 סילבן שלום:

 
 חר כך. תאמין לי שזה פחות חשוב לי. תעשו את זה א  
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 בילי שפירא:
 

זה מתקשר לאמות המידה שנקבעו בקרן הסיוע שדיברנו עליה קודמת. שם באמת ניתנת  
 העדפה. זה מהחוק הקודם. 

 
 מירב ישראלי:

 
 אתה עומד על הנוסח הזה?  

 
 סילבן שלום:

 
עו"ד הראל, אין לי שום מה שאמרה  –הוספתי את השורה שאמרו: אין בכך כדי למנוע   

 בעיה. 
 

 מירב ישראלי:
  
 בעיקרון, מערך הסיוע של המדינה הוא מערך מקביל למוסדות.  

 
 סילבן שלום:

 
 זה זכות השהייה? האם זה לא צריך להיות השעיה?   16האם בסעיף  

 
 מירב ישראלי:

 
 . (16בע', השעיה.   ) קוראת את סעיף  

 
 עדנה הראל:

 
 יה בה'. זה דווקא כן השה 

 
 מירב ישראלי:

 
לא, בחקיקה אנחנו משתמשים גם במובן הזה בהשעיה. תסתכלי על חוק ההתיישנות  
 החדש. 

 
 בילי שפירא:

 
אנחנו בעד שתורידו את זה, זה יפתור לנו את כל הבעיות. כל האוניברסיטאות עכשיו  

כל המוסדות כדי לדעת עומדות על הרגליים. דיברנו על הנושא הזה בוועדה הפנימית. חזרתי אל 
 וללמוד מה קורה בכל אחת. 

 
 סילבן שלום:

 
אמרנו שאנחנו מסכימים שזה לא יהיה חמש שנים, אלא כפול מה שיש היום. אם תואר   

 ראשון הוא שלוש שנים, אז יהיו עוד שלוש. 
 

 בילי שפירא:
 

 זה לא מה שמשתמע מכאן, ולכן זה היה חלק מהבדיקה.  
 

 סילבן שלום:
 

טים אותנו כל הזמן, אנחנו מורידים כל מילה וזה אחרי שעברנו שתי ועדות משנה. סוח  
 , ואני לא יודע מה נשאר מהחוק. ואני רק בקריאה ראשונה. 80%ויתרנו על 
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 בילי שפירא:
 

אני רוצה לסכם את דעת כל האוניברסיטאות. הנימוק האחד הוא נימוק אקדמי שבו אי  
את לימודיהם ולחזור לאותה נקודה ולהמשיך, ולא להחשיב  אפשר לאפשר לתלמידים להפסיק

את השנים האלה מסיבות של תוכן אקדמי שיכול להפסיק להיות רלוונטי אחרי מספר מסוים של 
 שנים. 

 
 מירב ישראלי:

 
 אמרנו שזה משתנה ממקצוע למקצוע.  

 
 בילי שפירא:

 
היה יותר רלוונטי הוא זה משתנה ממקצוע למקצוע ומתחומים לתחומים. הנימוק האחר ש

ידי -נימוק תקציבי בעיקרו מנקודת המבט המוסדי. כל המוסדות האקדמיים מתוקצבים על
פי כלל מלץ. בכללי מלץ לקחו בחשבון שגרירת לימודים אמורה לתת -הות"ת ועל ידי המל"ג על

את פי איזשהי נוסחא שקובעת שתלמיד למד -איזשהו פיצוי למוסד, כי המוסדות מתוקצבים על
 הזמן התקני. 

 
 היו"ר מיכאל מלכיאור:

 
ההיפך, גרירת לימודים מורידה את הסכום שהמוסד מקבל. זוהי אחת האפליות כלפי 

 אקונומי נמוך, כך שמענישים את המוסד בגלל מי שחייב לעבוד. -אנשים בעלי רקע סוציו
 

 בילי שפירא:
 

ש שנים או כל מספר זה בדיוק מה שאמרתי, המוסדות למעשה נפגעים. הפסקה של חמ
אחר, תגרום לכאוס אמיתי. המוסדות לא ישלטו בכלל על מה שנעשה במוסדם, ולכן ביקשו לרדת 
מהעניין.  כלומר, לא להיכנס לסוגיה הזאת. בכל מוסד ובכל תחום עושים דיון פרטי לתלמיד לגבי 

ז, אומרים השאלה האם הוא יכול להמשיך מבחינה אקדמית, האם התחום רלוונטי או לא.  וא
לסטודנטים או ששומרים לו לזכותו את השנה שהוא למד, או שהוא מתחיל מההתחלה, או כל 

 דבר אחר. 
 

 סילבן שלום:
 

אם התואר הוא שנתיים לתואר שני, אז זה יהיה ארבע.   -בפעם הקודמת אמרנו דבר פשוט 
 ם אז הסכמתם. אם זה שלוש אז זה יהיה שש. כלומר, יהיה לו זמן כפול מהזמן שיש לו. את

 
 מירב ישראלי:

 
 לא, הם אמרו שזה בעייתי.

 
 בילי שפירא:

 
כפול מהזמן שיש לו זה בעניין הלימודים האקדמיים הרגילים שלו. אבל, אתם מדברים כאן 

 על הפסקת לימודים. בוא נניח שהוא למד שנה אחת, ועכשיו הוא יוצא לארבע שנים. 
 

 סילבן שלום:
 

נהרגו בתאונת דרכים, יש לו אחים קטנים, והוא חייב לצאת לעבוד נניח וחס וחלילה הוריו 
 עכשיו אחרת אין להם אוכל בבית. 

 
 צבי ארד:

 
 יש חריגים.  
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 סילבן שלום:
 

יש חריגים,  והרבה פעמים אין חריגים, כי יש תקנון המוסד שקובע כמה זמן אפשר   
 לצאת החוצה. 

 
 צבי ארד:

 
 ונו. התקנון קובע תמיד שחריגים יד 

 
 סילבן שלום:

 
אני לא רוצה להיות נתון לגחמה של מוסד כזה או אחר. אני רוצה שבעניין הזה תהיה   

אפשרות לסטודנט. הרי אף סטודנט לא מפסיק את הלימודים כי מתחשק לו, בואו נגיד את 
 האמת. אף אחד לא עוזב כי פתאום מתחשק לו להפסיק,  הרי קרה משהו. 

 
 בילי שפירא:

 
 לא. לא,  

 
 היו"ר מיכאל מלכיאור:

 
 יכול שהוא החליט שהוא רוצה ללכת לעבוד, והוא לא רוצה להמשיך ללמוד לתואר.  

 
 בילי שפירא:

 
 כשהוא רוצה והוא מקבל רשות, זה מוסדר. 

 
 סילבן שלום:

 
, יקבלו אותי חזרה.  for life. הוא לא יכול להגיד: אני עכשיו הולך לעבוד for lifeזה לא   

תי: בואו נקבע אמת מידה מסוימת, נכונה.  כשאמרנו את כפל השנים אמרו: בסדר, אבל מה אמר
עם רפואה? לימודי רפואה הם לימודים של שבע שנים, האם מותר לו ארבע עשרה שנים? כלומר, 

 עוד שבע שנים לחכות? ואז אמרנו שנחריג את רפואה, אין לי שום בעיה. 
 

 אילנה אייל:
 

מדעי החיים, מדעים מדיוקים. אצלנו יש פחות קורסים פרונטאליים אצלנו זה בעיקר  
והרבה יותר השתלבות בקבוצות מחקר. הסטודנטים ממש מתפקדים כאנשי מחקר. זה לא 
מחקרי ולא ישים להתנתק מקבוצת מחקר בתחום מחקר מיוחד למשך פרק זמן של שלוש או 

 כלום.  חמש שנים, או כל תקופה אחרת, ולחזור ולהגיד: לא קרה
 

 סילבן שלום:
 

בואו נעשה את זה לתואר ראשון. אין לי בעיה, אני מוציא אותך.  רפואה זה תואר שלישי,  
 זה יוצא. 

 
 בילי שפירא:

  
לא, רפואה זה לא תואר שלישי, אלא תואר ראשון בשלוש השנים הראשונות שלו.  אם 

ין  איתו בעיה. הבעיה שלנו ההפסקה היא ברשות עם נימוקים כאלו ואחרים אז הכול בסדר, א
היא שהוא לוקח לעצמו הפסקה. היום הוא רוצה לנסוע להודו לשנתיים, או לחלופין המקרה 
שאתה העלאת שהוא זקוק וחייב להתפרנס.    כשזה חריג אז בואו נשאיר את זה ברמת חריגים, 

קה שהיא מעבר הוא יקבל אישורים כאלה ואחרים. את כל היתר כן להשאיר למוסדות, כי כל הפס
 לשנה יוצרת לי את הבעיה התקציבית שמוסדות לא יעמדו בה, ואז הם יבואו בטענות לות"ת. 

 
 סילבן שלום:
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 תסבירי לי איך הם לא יעמדו בה? באחוזים,  כמה מקרים  של הפסקת לימודים יש?   
 

 בילי שפירא:
 

 הרבה מאוד.  
 

 סילבן שלום:
 

 תגידו כמה זה באחוזים?   
 

 פירא:בילי ש
 

 אני לא רוצה לזרוק משפט לא חכם, אני יודעת שיש לא מעט.  
 

 סילבן שלום:
 

אז איך את יכולה להגיד שזה עלויות גדולות כאשר את לא יודעת כמה זה בכלל?  למה  
 סליחה שאני אומר את זה. -שאלתי אותך? כי ידעתי שאת לא יודעת מהן העלויות 

 
 בילי שפירא:

 
 ני יכולה לבדוק את זה. לא הלכתי לשאול.  א 

 
 סילבן שלום:

 
 סליחה שאני עושה את זה בצורה הזאת, אבל ברור לי שאין לזה עלות.  

 
 בילי שפירא:

  
 יש לזה עלות, ודאי.  

 
 עדנה הראל:

 
נניח שהוא רוצה לנסוע להודו, הוא לא עושה את זה כי הוא יפסיד לימודים. מחר לו  

 אחרים לגמרי. תהיה לו זכות, ואז הנתונים יהיו 
 

 סילבן שלום:
 

 גם היום היא אומרת שיש לו זכות.   
 

 בילי שפירא:
 

 לא. הוא צריך לבקש רשות עם נימוק למה הוא מפסיק את לימודיו.  
 

 עדנה הראל:
 

 -הנתונים יהיו אחרים לגמרי, ואז הם אומרים שתהיה עלות תקציבית כי ות"ת מענישה  
 זאת הטענה. 

 
 מיכל צוק:

 
גיון במודל התקצוב של ות"ת. אגב, יש עניין גם אקדמי, לא רק תקציבי, יש הי 

שסטודנטים ילמדו בפרק זמן. במקומות שבהם סטודנטים מורחים את הלימודים שלהם על פני 
פרק זמן ארוך זו פגיעה ברמה האקדמית מעבר לשיקול הכלכלי, ולכן יש עניין של לתמרץ  את 

 המוסדות. 
 

 :היו"ר מיכאל מלכיאור
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 לתמרץ את העשירים.  
 

 מיכל צוק:
 

 לא.   
 

 היו"ר מיכאל מלכיאור:
 

 זה בדיוק מה שזה. זה תמרוץ של עשירים.
 

 מיכל צוק:
 

 אפשר להגיד את זה על כל דבר שאנחנו אומרים.   
 

 היו"ר מיכאל מלכיאור:
 

 זה במקרה יוצא כך.   
 

 מיכל צוק:
 

בחינת מערכת אקדמית. הם מקובלים השיקולים שיש לנו הם שיקולים שהם נכונים מ 
בהרבה מערכות, ויש להם היגיון. אפשר לחלוק על ההיגיון, אפשר לא להסכים. אני לא מוכנה 

תבוא ותתקוף ברמה אישית. אני חושבת שמה שאני אומרת כאן  –שכל מילה שאני מוציאה מהפה 
מערכת של ות"ת, מערכת  –לא האוצר  –מציג מצב עובדתי שיש בו הרבה היגיון. עובדה שמערכת 

של השכלה אקדמית של הרבה שנים, חושבת שכך נכון לתקצב את המוסדות. כנראה שיש בזה גם 
 היגיון.    אם רוצים שנקום ונלך, אז גם לא נסביר,  ותחוקקו באמת בלי אפילו לדעת למה ומדוע.

 
 עדנה הראל:

 
 -  - -לעניין תקצוב העשירים   

 
 היו"ר מיכאל מלכיאור:

 
 זו לא הסוגיה. אמרתי שתי מילים ואני עומד מאחוריהן.  

 
 עדנה הראל:

 
תרשה לי לאבחן בין שני דברים פה. מה שמדובר פה זה על הפסקת לימודים מלאה  

לתקופה של חמש שנים. הפסקת לימודים מלאה לתקופה של חמש שנים זה לא עניין של עשירים 
 להפסיק וכו'.   ועניים, זה עניין של נסיבות חריגות או רצון

 
העניין של עשירים ועניים הוא לדעתי בשני מישורים.  ראשית, מערך סיוע שמאפשר לאדם  

שבא ללמוד לא לעבוד עד כמה שאפשר. שנית, אפשרות לפזר את הלימודים, אבל ברצף ששומר על 
ה, התשתיות, לתקופה שמאפשרת באמת ללמוד בשני שליש. אבל, ללמוד בשני שליש זה לא השהיי

זה לא הפסקה,  של הלימודים. לכן, יש פה שני דברים שהם שונים.  הנוסח שקיים היום הוא על 
 הפסקה, או על זכות הפסקה. 

 
 היו"ר מיכאל מלכיאור:

 
אנחנו פשוט חרגנו מהדיון לדברים אחרים. חבר הכנסת סילבן שלום בעקבות ההערות 

 ע. המלומדות שנשמעו פה,  מוכן להגביל את מה שהוא מצי
 

 סילבן שלום:
 

 אני מוכן להגביל את זה לתואר ראשון בלבד, ולשלוש שנים. 
 

 בילי שפירא:
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 שלוש שנים לא עוזרות לנו. 
 

 עדנה הראל:
 

 האם אתה רוצה להאריך את משך הלימודים, את התקן, או לאפשר הפסקות?  
 

 סילבן שלום:
 

 הפסקה.  
 

 עדנה הראל:
 

 אותו לעמוד בתנאי קבלה מחדש.  הפסקה של שלוש שנים אולי תחייב 
 

 סילבן שלום:
 

 אז הוא ידע שזה חלק מהעניין.   
 

 בילי שפירא:
 

נניח שלא הרבה סטודנטים מפסיקים את הלימודים. האם בגלל שלא הרבה סטודנטים  
מפסיקים אנחנו צריכים לחוקק חוק שעלול לפרוץ לנו פרץ מאנשים אחרים שיתרגמו את זה? חבל 

 ה הזאת. להיכנס לסוגי
 

 צבי ארד:
 

 אתה תפגע בהם. 
 

 סילבן שלום:
 

יש כאלה שבגלל המצב הקיים נאלצים לפרוש מלימודים, ואני רוצה להחזיק אותם  
בחיים כך שהם יוכלו לחזור. את פשוט לא יורדת לסוף דעתי. אנשים פורשים בגלל המגבלה הזאת 

שלכם. הוא לא יכול להמשיך בגלל שהם לא מצליחים לחזור, כי זה לא עומד בדיוק בקריטריון 
סיבות אישיות וכלכליות, ואז הוא נאלץ לפרוש. אני לא רוצה שהוא יפרוש ממעגל הלימודים.  אני 

 בכלל לא רוצה שהוא ייסע להודו ולא ל"שמודו". 
 

 בילי שפירא:
 

אבל, הוא נוסע להודו. מה תעשה עם זה שייסע להודו? אם נותנים לו היום חמש שנים  
 בבית, אז הוא ייסע להודו. לשבת 

 
 סילבן שלום:

 
 אז לא יהיה חמש שנים.   

 
 צבי ארד:

 
כל סטודנט שיש לו בעיות כלכליות, בעיות אישיות, מאפשרים לו הפסקת  -המצב הקיים  

 לימודים לשנה לפתור את הבעיות. 
 

 סילבן שלום:
 

 אבל, לפעמים שנה לא מספיקה, ואז הוא נאלץ לפרוש.   
 

 :מיכל צוק
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כאן יש פניה למוסד. למוסד יש  -אם אני מבינה נכון את מה שאומרים המוסדות  
קריטריונים. אם אתה סתם על דעתך עצמך מפסיק, אז זה סיפור אחד והוא שונה ממצב שבו אתה 

 מגיש בקשה. 
 

 בילי שפירא:
 

 כשזה בקשה ברשות אין בכלל בעיה עם זה.  
 

 היו"ר מיכאל מלכיאור:
 

נתפשר על תואר ראשון ועל שנתיים. ממילא יש שנה היום, וזה מרחיב את זה אני מציע ש  
 -  - -כך שיש לאדם אפשרות לצאת לעוד שנה. זה לא פוגע לא במוסדות, לא 

 
 בילי שפירא:

 
 זה לא מקובל עלינו. נמשיך לריב על זה אחר כך. אנחנו משאירים את זה לוועדות הבאות.  

 
 היו"ר מיכאל מלכיאור:

 
 ל לחזור לסעיף הזה בין הקריאה שנייה וקריאה שלישית. נוכ 

 
 מירב ישראלי:

 
נעשה תואר ראשון ושנתיים.  צריך להגיד שהוא לא יכול לעשות את זה על דעת עצמו.   הם 

 העירו שזה מי שסיים שנה אקדמית אחת בהצלחה. 
 

 בילי שפירא:
 

 הבעיה שלנו. זו בדיוק  –הוא חייב לבקש אישור. אם הוא לא מבקש אישור 
 

 סילבן שלום:
 

 לא אישור, הודעה.  
 

 בילי שפירא:
 

למה המוסד צריך להיפגע אם הוא החליט לנסוע להודו. ות"ת הרי לא תיתן, אנחנו 
 מפסידים. 

 
 היו"ר מיכאל מלכיאור:

 
 הם צודקים.  

 
 סילבן שלום:

 
וש אתה הרבה פעמים מונע מאנשים מיעוטי אוכלוסייה, ומאנשים שנאלצים לפר

 מלימודים.  אנשים פשוט פורשים. 
 

 היו"ר מיכאל מלכיאור:
 

זוהי סוגיה יותר מידיי עקרונית.  בואו נשאיר את זה כמות שהוא, ואני מבטיח שנעלה את 
 זה בין הקריאה הראשונה והשנייה. 

 
 מירב ישראלי:

 
 אז תואר ראשון ושנתיים?  

 
 אילנה אייל:
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 תואר ראשון מוסכם?  
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 מלכיאור: היו"ר מיכאל
 

 הכול בסדר.   -תואר ראשון. מכון ויצמן, ורפואה  
 

 מירב ישראלי:
 

 ושנתיים. אני רושמת לעצמי הערה לגבי הודעה.  
 

מועדי בחינות.(  במועדי בחינות מדובר במועדי בחינות של  – 17) קוראת את סעיף  
 המוסד. 

 
 שמעון דוד:

 
  בנוסף,  אם אפשר לעשות גם בחינות ממלכתיות. 

 
 מירב ישראלי:

 
 מועדי הבחינות שנוגעים ללימודים במוסד, בסדר. 

 
 סילבן שלום:

 
  את זה קובע משרד העבודה, לא אני.  
  

 מירב ישראלי:
 

 זכות לבחירה חוזרת.( – 18) קוראת את סעיף 
 

 בילי שפירא:
 

ת קודם כל, הוא חייב להירשם. זה ברור, דיברנו על זה בפעם הקודמת. לעניין, "לרבו
הישגיו. פה היו קצת ניואנסים בין המוסדות. גם את זה הבטחתי לבדוק. רובם ככולם לארג'ים 

 בדרך כלל. אבל ישנם מוסדות שאומרים ששיפורי ציונים מעל איזשהו גג מסוים, הם לא רוצים. 
 

 סילבן שלום:
 

 אמרנו: שיפור ציונים.  אני לא בעד, אין לי בעיה. 
 

 בילי שפירא:
 

 ויכוח. אז אין לנו 
 

 אילנה אייל:
 

 אצלנו אין מועדי א', מועדי ב'. זה עובד אחרת. 
 

 סילבן שלום:
 

 בסדר,  אנחנו לא עושים חוק למכון ויצמן, עם כל הכבוד.  
 

 אילנה אייל:
 

 - - -כן, אבל אנחנו לא נשנה  
 

 סילבן שלום:
 

 לא תשנו.   
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 אילנה אייל:
 

ת לגמרי. זה מול בוחנים, זה מול המדענים יש בחינות, אבל יש איזשהי התנהלות אחר 
המנחים. זה טכניקת בחינה אחרת, וגם טכניקת הוראת אחרת.  צר לי שאני צריכה לנסות להוציא 

 את עצמי מהכלל הזה. אבל, זה מתנהל פשוט לגמרי אחרת. 
 

 בילי שפירא:
 

 . זה לא ייחודי רק למכון ויצמן. בתואר השני ברוב המקצועות המדעיים זה כך 
 

 סילבן שלום:
 

הוספנו לפי בקשתך: ובלבד שנרשם לבחינה החוזרת בהתאם לנוהלי המוסד. בזה נגמר  
 העניין. 

 
 בילי שפירא:

 
 צריך לעשות את זה לתואר ראשון, זה מתאים לתואר ראשון.  

 
 סילבן שלום:

 
 האם יש בכלל מועד ב' בתואר שני?   

 
 עדנה הראל:

 
 תעשה רק לתואר ראשון, וזהו. תואר שני בנוי אחרת.  אולי  

 
 סילבן שלום:

 
 תואר ראשון.   

 
 היו"ר מיכאל מלכיאור:

 
 אנחנו לא נסיים את זה היום.  

 
 סילבן שלום:

 
אנחנו חייבים לגמור את זה היום. אי אפשר להיכנס לכל מילה אחרי שישבנו בוועדת   

ר קריאה שלישית. לא היה משנה שש שעות, ונכנסים לכל מילה בקריאה ראשונה כאילו שזה כב
דבר כזה שנכנסים לכל מילה, ונותנים לכל אחד לקשקש פה שלוש שעות, כשהכול לקריאה 

 ראשונה. 
 

 היו"ר מיכאל מלכיאור:
 

ואני אעמוד בזה  -זה ברור שלא תוך חמש דקות נסיים את מה שנשאר. אני התחייבתי  
הבא. זה אומר שאנחנו זקוקים לעוד שאנחנו נעלה את זה לקריאה ראשונה בשבוע  -בעזרת השם 

 ישיבה. נבדוק את לוחות הזמנים שלי ושלכם היום, ונראה אם אנחנו יכולים לתאם עוד ישיבה. 
 

 סילבן שלום:
 

 אין שום בעיה.   
 

 טלי דולן:
 

אני אומר את ההערות שלנו הן לגבי העלאת חצי נקודת זיכוי לנקודת זיכוי, כשהעלות כפי  
י אבי לבון שהוא סגן בכיר לממונה על הכנסות המדינה  חבר הכנסת סילבן יד-שהיא נעשתה על

 מיליון שקל לשנה.  90  -שלום ודאי סומך על ההערכות הכלכליות שלו 
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 סילבן שלום:
 

  - - -אני מכיר אותו, ומוקיר אותו. אבל   
 

 אלכס מילר:
 

 . 40אני קיבלתי טלפון בשבוע שעבר ואמרו לי   
 

 טלי דולן:
 

יהיה לך רק שנתון  2007-מיליון. ב 90זה  2008-. אבל, ההבשלה המלאה ב2007-זה ב 40 
 - - - 2008-אחד, וב

 
 סילבן שלום:

 
הרי הורדנו תואר שני, ותואר שלישי.  רוב הסטודנטים לתואר ראשון או שהם לא   

 עובדים, או שהם לא מגיעים לסף המס. 
 

 טלי דולן:
 

 מיליון.  40אשון זה אם אתם הולכים רק על תואר ר 
 

 אלכס מילר:
 

 יפה.   
 

 סילבן שלום:
 

גם לא יכול להיות. אנחנו עושים את ההגדרה מחצי נקודה לנקודה לגבי תואר ראשון,   
 שחלקם המכריע או לא עובד,  או לא מגיע לסף המס. איך זה יכול להיות? 

 
 טלי דולן:

 
 זה מה שאמר לי אבי לבון הבוקר. 

 
 אורלי טל:

 
ה מדבר על זה שחצי הנקודה הזאת תשתלם לו לאחר שהוא סיים את לימודיו, ואז את 

 הוא כן מגיע למס. 
 

 סילבן שלום:
 

 כמה זמן אמרנו אחרי סוף לימודיו?   
 

 אורלי טל:
 

 עד חמש שנים.  
 

 סילבן שלום:
 

 אז נצמצם את זה.   
 

 אלכס מילר:
 

 נצמצם לשלוש שנים.   
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 היו"ר מיכאל מלכיאור:
 

 מיליון.  90אני מציע שהאוצר ישקיע בזה   
 

 אלכס מילר:
 

 מיליון.  20מיליון, זה אפילו לא  90זה לא   
 

 היו"ר מיכאל מלכיאור:
 

מיליון את ההפרש בשכר  90-מיליון, ואחר כך נשלם עם ה 90אני מציע שיתנו לזה   
 הלימוד. 

 
הדיון היום בשעה שתיים, רבותי, אנחנו עושים הפסקה של שעה וחצי. אנחנו נמשיך את  

 ונסיים אותו. 
 
 

 . 12:35הישיבה הופסקה בשעה: 
  

 .14:00הישיבה חודשה בשעה 
 

 :היו"ר מיכאל מלכיאור
 

 אנחנו מחדשים את הישיבה. 
 

 מירב ישראלי:
 

החזרת בחינות  – 19. דיברנו על סטודנט לתואר ראשון. הגענו לסעיף 18הגענו לסעיף  
 ועבודות וזכות ערעור.

 
 מוסד   אקדמי   יאפשר לסטודנטים לקבל מחברות חינם ועבודות לאחר בדיקתן  )א( .19

 ופרסום הציונים.  
 

סטודנט רשאי לערער על ציון בחינה ועבודה שלדעתו אינו משקף את רמת  )ב(
ידיעותיו ובלבד שהסטודנט קרא את הבחינה בטרם הגיש את הערעור ובודק 

 יונו והערות הבודק הראשון.הערעור לא ייחשף בשם המערער, צ
 

 בעניין הזה אמרתם שתבררו את המצב בפועל.
 

 בילי שפירא:
 

יש כאלה שרואים, יש כאלה שנותנים לראות בחדר סגור כדי שלא יוציאו את הבחינה.  
אני שאלתי באוניברסיטאות והן טענו בפניי, ויש לי את זה בכתובים, שכולם נותנים לראות את 

ימים, שבועיים ושלושה שבועות, לצורך ערעור. נותנים  10ה, יש כאלה אחרי המחברת אחרי זמן מ
אביב -לראות את המחברת לפני הגשת הערעור. אני יכולה לצטט מה אמרה אוניברסיטת תל

 אילן לעצם העניין.-ואוניברסיטת בר
 

 קריאה:
 

 גוריון, את צודקת.-לגבי אוניברסיטת בן 
 

 מירב ישראלי:
 

 וצים שיראו מבלי שיקבלו.אני מבינה שאתם ר 
 

 ענת טל:
 

300



 החינוך, התרבות והספורט ועדת
13.03.2007 

58 

באוניברסיטה העברית, אלה שרוצים לערער, זכאים לצלם את מחברת הבחינה ולקחת  
 אותה הביתה.

 
 בילי שפירא:

 
אביב סורקים את המחברת ומותר לך לראות את המחברת -אביב עושים כך. בתל-גם בתל 

אילן -פסה כאן כיותר נדיבה. בראביב נת-סרוקה עם ההערות ולהחליט אם לערער או לא. תל
 שקודם כל יראו. -טוענת שגם היא נותנת את זה. לכן, במקום לכתוב "לקבל" 

 
 קריאה:

 
 אתם גובים עבור זה כסף? 

 
 בילי שפירא:

 
 שקלים על מחברת סרוקה כי סורקים לו את המחברת. 4אביב גובים -אנחנו לא. בתל 

 
 קריאה:

 
 על הערעור אתם גובים כסף? 

 
 י שפירא:ביל

 
לא. אני מציעה שיהיה כתוב לראות במקום לקבל, כדי קודם כל להבטיח שהאיש יכול  
 לראות.

 
 :היו"ר מיכאל מלכיאור

 
 אפשר לומר לראות ולצלם. 

 
 בילי שפירא:

 
אם יצטרכו לצלם, ידרשו תשלום ואז צריך להיות מנגנון לבצע את זה. אם אנחנו רוצים  

 ו נבטיח לו קודם כל שיראה את זה.שלאיש תהיה זכות ערעור, בוא
 

 :היו"ר מיכאל מלכיאור
 

לא, זה לא מספיק. תמיד צריך מנגנון. גם לראות, אתה צריך מנגנון ושיהיה חדר לשם  
 הבדיקה. אני מציע שתהיה זכות לראות ולקבל העתק.

 
 בילי שפירא:

 
 תהיינה אוניברסיטאות שתדרושנה תשלום. 

 
 :היו"ר מיכאל מלכיאור

 
 שקלים, כן. 4ת של עלו 

 
 בילי שפירא:

 
 שקלים הוא תשלום עבור מחברת סרוקה. 4 

 
 אלכס מילר:

 
 אם הסטודנט אינו משתמש בצילום ורוצה להגיש ערער, שלא ייגבו ממנו כספים. 

 
 בילי שפירא:
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 איפה גובים כסף עבור ערעור? אני לא יכולה לומר משהו שאני לא יודעת. 
 

 :היו"ר מיכאל מלכיאור
 

 אם כן, אין לך בעיה שזה יהיה כתוב. 
 

 אלכס מילר:
 

 הערר הוא לא על כל המבחן. 
 

 בילי שפירא:
 

 הערר הוא על כל המבחן. 
 

 אלכס מילר:
 

אבל כאשר סטודנט רוצה להסביר את הבעיה, הוא לוקח את המקום הבעייתי ומצביע  
 עליו.

 
 בילי שפירא:

 
כבר צריך לגבות ממנו כסף כי נתנו לו  כדי לקבל את המחברת ולהצביע על כך, לשיטתך 

 את המחברת.
 

 אלכס מילר:
 

 לקחתי, הסתכלתי והחזרתי. 
 

 בילי שפירא:
 

 זה בדיוק העניין שרציתי שיהיה בחוק, שיהיה רשאי לראות. 
 

 :היו"ר מיכאל מלכיאור
 

 לשם כך ממילא צריך מנגנון. צריך לתת לו אפשרות לקחת עותק. 
 

 אלכס מילר:
 

 היום? כמה גובים 
 

 בילי שפירא:
 

שקלים עבור סריקת המחברת. כל עמוד עולה חצי שקל, כך שאם  4אביב גובים -בתל 
 כפול חצי שקל. 20עמודים, זה יעלה  20מדובר במחברת של 

 
 אלכס מילר:

 
 אגורות. סתם גובים כאן כסף. 20עמוד עולה  

 
 :היו"ר מיכאל מלכיאור

 
 הצילום.נאפשר לקחת הוצאות עלות הסריקה או  

 
 קריאה:

 
 צריך להיות פקיד שיצלם. 

 
 :היו"ר מיכאל מלכיאור
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לראות ולקבל העתק  –כן, אבל זה יהיה על חשבון המוסד. אם כן, נכתוב את זה כך  

 כבקשתו.
 

 מירב ישראלי:
 

מוסד אקדמי יאפשר לסטודנטים לקבל העתק של מחברות בחינה ועבודות לאחר בדיקתן  
 ופרסום הציונים.

 
 מילר: אלכס

 
 תמורת תשלום, כמה שנהוג לקחת במוסד עבור צילום. 

 
 קריאה:

 
 יש כאלה שעושים את זה בחינם. 

 
 מירב ישראלי:

 
אין ספק שאפשר לכתוב לעיין או לקבל העתק. השאלה היא האם אנחנו רוצים בכל  

 מקרה שהסטודנט יקבל העתק או להשאיר למוסדות את האפשרות לתת לעיין.
 

 :מלכיאורהיו"ר מיכאל 
 

 זה בדיוק מה שאנחנו לא רוצים. 
 

 בילי שפירא:
 

תנסחו משהו ברוח זאת, שמקבלים העתק שיהיה תמורת תשלום, אם גובים, כי יש כאלה  
 שנותנים את המחברת ולא גובים תשלום.

 
 אלכס מילר:

 
 תכתבי שכל דף יהיה בהתאם למחיר הקבוע. 

 
 בילי שפירא:

 
 ם, יטען בפני נציב קבילות הסטודנטים.אם תלמיד יחשוב שהסכום מוגז 

 
 מירב ישראלי:

 
 אפשר לומר שזה יהיה ללא תשלום, למעט. 

 
 :היו"ר מיכאל מלכיאור

 
 תמורת עלות ההעתק. 

 
 מירב ישראלי:

 
 תמורת עלות ההעתקה. 

 
 בילי שפירא:

 
 "בודק הערעור לא ייחשף בשם המערער". בסדר. 

 
 מירב ישראלי:

 
 בדקתי ערעורים גם עליי. אני יודעת שזה קיים. כשאני הייתי מתרגלת, 
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 בילי שפירא:
 

 זאת יכולה להיות נקודה. הווריאנטים במוסדות מרובים. 
 

 סילבן שלום:
 

 בדרך כלל המתרגל הוא שכותב, הוא זה שבודק והוא בודק את הערעור. 
 

 בילי שפירא:
 

 כדאי להוריד את זה, כדי שלא יהיה דבר מוזר. 
 

 מירב ישראלי:
 

 אם כן, אנחנו משאירים את "סטודנט רשאי לערער ובלבד שקרא את העבודה". 
 

 פרק ד': כללי התנהגות
 

מוסד להשכלה גבוהה יקבע ויפרסם בכפוף להוראות חוק זה כללי התנהגות המתייחסים 
להתנהגות סטודנטים בזמן הלימודים ובמסגרת הקמפוס ומעונות הסטודנטים, ובהם תקנון 

 ם הצפויים בגין הפרת הכללים הקבועים בו.משמעת והעונשי
 

ועדת משמעת. מוסד להשכלה גבוהה יקים ועדת משמעת אשר תורכב מנציגי הסגל האקדמי 
ומנציגי אגודת הסטודנטים במוסד ויפרסם את הרכבה. בכל מקרה לא תתכנס ועדת משמעת 

 ללא ייצוג הסטודנט אלא אם כן ויתר על כך מראש.
 

 הרכב ועדת המשמעת ונאמר שתעבירו הצעה לעניין ועדת ערעור. כאן הייתה שאלה לגבי
 

 בילי שפירא:
 

ועדת המשמעת עצמה, זה  רק איש סגל אקדמי, ובוועדת הערעורים תמיד יש נציגות  
 לאגודת הסטודנטים. זו הערכאה השנייה לערעור.

 
 מירב ישראלי:

 
 זה אצלך. 

 
 בילי שפירא:

 
ים הם בערכאת הערעור ולא בערכאה הראשונה. המוסדות אמרו שבדרך כלל הסטודנט 

כאן היה כתוב ללא  –מה שהטריד אותנו יותר היה שבכל מקרה לא תתכנס ועדת משמעת ללא 
ייצוג, ואנחנו מבקשים שזה יהיה "ללא הזמנת הסטודנט אלא אם הוא ויתר על כך מראש". זאת 

 אומרת, לקראת דיון בוועדת משמעת יוצאת אליו הזמנה.
 

 שראלי:מירב י
 

 זה ברור. 
 

 קריאה:
 

 דין.-כשאומרים ייצוג, משתמע כאילו זה ייצוג על ידי עורך 
 

 מירב ישראלי:
 

 דין.-אמרנו שאנחנו מסכימים שזה לא ייצוג על ידי עורך 
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 סילבן שלום:
 

 ללא השתתפות הסטודנט. 
 

 בילי שפירא:
 

ת הדיון בלעדיו. במקרה  שלחנו לו הזמנה והאיש אמר שהוא לא מתכוון להגיע ושנקיים א 
כזה אין עוררין על כך שהוועדה תתכנס. אבל יכול להיות מצב בו שלחנו הזמנה והוא החליט לא 

 להגיע ולא עשה כלום.
 

 סילבן שלום:
 

 דין.-השתתפות. אז אין לך את הבעיה של עורך –ללא השתתפות הסטודנט. במקום ייצוג  
 

 מירב ישראלי:
 

 ואם הוא סתם לא מגיע? 
 

 סילבן שלום:
 

 אלא אם ויתר על כך מראש. אם הוא לא הגיע, רואים כאילו ויתר מראש. 
 

 מירב ישראלי:
 

 אלא אם כן הוזמן. 
 

 :היו"ר מיכאל מלכיאור
 

 בכל מקום יש אגודת סטודנטים?  
 

 בילי שפירא:
 

 יש מוסדות שאין. 
 

 :היו"ר מיכאל מלכיאור
 

 אם כן, זאת בעיה כאן. 
 

 בילי שפירא:
 

להניח שעיקר הקושי יהיה במכללות, שם תהיה בעיה. באוניברסיטאות אין בעיה  יש 
 בעניין הזה.

 
 מירב ישראלי:

 
 צריך להיות איזשהו נציג של הסטודנטים. 

 
 אלכס מילר:

 
 במוסדות אקדמיים, בכל מקום, יש אגודות סטודנטים. 

 
 בילי שפירא:

 
 גם במכללות? 

 
 קריאה:

 
 כן. 
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 :ורהיו"ר מיכאל מלכיא

 
 יש את המוסדות להכשרת מורים והמכללות. 

 
 קריאה:
  
 בדרך כלל יש, אבל לא תמיד. 

 
 :היו"ר מיכאל מלכיאור

 
 למכללות להוראה הלא אקדמיות, אין להן אגודות סטודנטים. 

 
 מירב ישראלי:

 
 צריך להיות נציג כלשהו של הסטודנטים. 

 
 :היו"ר מיכאל מלכיאור

 
 טים או נציגות חלופית.צריך לכתוב אגודת הסטודנ 

 
 אלכס מילר:

 
יש פה בעיה כי בדרך כלל מי שמייצג את הסטודנטים אלה אנשים שנבחרו על ידי  

הסטודנטים. אתם לא יכולים לומר שבמוסד יהיה אדם שייצג את הסטודנטים אם הוא לא נבחר 
 ידם. -על
 

 בילי שפירא:
 

 אולי זה יגרום לכך שייצרו גוף כזה. 
 

 :מירב ישראלי
 

אז לא יהיה נציג סטודנטים בוועדת ערר, וזו בעיה. צריך להכניס מישהו שייתן את זווית  
 הראייה שלהם, גם אם אין להם אגודה.

 
 אלכס מילר:

 
 אפשר לומר שבכל מוסד יהיה גוף שנבחר על ידי הסטודנטים. 

 
 בילי שפירא:

 
טים, תהיה איזושהי אנחנו לא יכולים לכפות את זה. אני חושב שבכל גוף שיש סטודנ 

 נציגות של סטודנטים שמייצגת אותו, אבל אנחנו לא יכולים לחייב זאת על פי חוק.
 

 :היו"ר מיכאל מלכיאור
 

 זו שאלה שצריך לפתור אותה. 
 

 מירב ישראלי:
 

 אני חושבת שבכל זאת צריך לכתוב נציג הסטודנטים. 
 

 :היו"ר מיכאל מלכיאור
 

 ין אגודה.אי אפשר לכתוב כאן אגודה אם א 
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 מירב ישראלי:
 

 "מוסד להשכלה גבוהה יקים ועדת משמעת וועדת ערעורים. ועדת הערעורים תורכב 
מנציגי הסגל האקדמי, נציגי אגודת הסטודנטים או נציג הסטודנטים אם אין אגודת סטודנטים" 

 "במוסד ויפרסם את הרכבן של הוועדות". –אחר כך אני אנסח את זה  -
 

 קריאה:
 

 עם ועדת המשמעת?מה   
 

 בילי שפירא:
 

 ועדת המשמעת בדרך כלל מורכבת מאיש אחד. 
 

 מירב ישראלי:
 

 "בכל מקרה לא תתכנס ועדת משמעת ללא השתתפות הסטודנט". 
 

 בילי שפירא:
 

 אלא אם ויתר על כך מראש. 
 

 מירב ישראלי:
 

 אנחנו לא מאפשרים לו זכות ייצוג? 
 

 בילי שפירא:
 

ות מיוצג על ידי סטודנט אחר, כאשר בדרך כלל סטודנטים למשפטים אצלנו מותר לו להי 
 עושים את העבודה הזאת.

 
 ענת טל:

 
ידי -אצלנו, אם אנחנו הולכים לדרוש הרחקה מעבר לשנתיים, יש לו זכות להיות מיוצג על 

 דין.-עורך
 

 בילי שפירא:
 

 לא הייתי נכנסת לזה. 
 

 מירב ישראלי:
 

 הרחקה מלימודים.
 

נט עבירה משמעתית לפי כללי ההתנהגות שפרסם המוסד, לא יורחק מהלימודים אלא עבר סטוד
 אם כן ניתנה לו זכות טיעון בפני ועדת משמעת וזכות ערעור על החלטתה.

 
 זכות הטיעון ניתנת על כל עבירה? 

 
 ענת טל:

 
 כמובן. הוא חייב להיות מוזמן לישיבת ועדת המשמעת. 

 
 מירב ישראלי:

 
 24ה קודם יותר רחב, אבל החלטנו לצמצם אותו. השאלה אם לאור סעיף הסעיף הזה הי 

 יש בו צורך.
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 בילי שפירא:
 

 אין בו ממש, אבל הוא מסודר יפה. 
 

 ענת טל:
 

 אין בו צורך. 
 

 :היו"ר מיכאל מלכיאור
 

, כן הייתי רוצה שנדבר עקרונית על השאלה של ייצוג, אבל לא עכשיו. נעשה 21לגבי סעיף  
 ראת קריאה שנייה ושלישית אבל תרשמי שאנחנו צריכים לחזור לנקודה הזאת.את זה לק

 
 מירב ישראלי:

 
 .22אני אשאיר גם את סעיף  

 
 ענת טל:

 
יכול להשתמע הסדר שלילי. אם לא עומדים להרחיק אותו, לא צריך לתת לו זכות טיעון. 

אתה עומד לתת לו זה כאילו מתייחס רק במקרה שאתה עומד להרחיק אותו מהלימודים. אם 
 עונש אחר, אתה לא חייב לתת לו זכות טיעון.

 
 בילי שפירא:

 
 לא, אנחנו נותנים לו זכות טיעון לגבי כל דבר. 

 
 ענת טל:

 
 לא יורחק מהלימודים, אלא אם ניתנה לו זכות טיעון. 

 
 מירב ישראלי:

 
 עונש אחר אני יכולה לתת בלי זכות טיעון? 

 
 בילי שפירא:

 
 עניינה הרחקה מהלימודים.לא. הפסקה,  

 
 מירב ישראלי:

 
 אולי כאן נכניס את העניין של הייצוג, את האפשרות להיות מיוצג. 

 
 בילי שפירא:

 
, ושם נדבר על הייצוג, יכול להיות שזה 21אולי כאשר נדבר על ועדת משמעת, על סעיף  
 יתייתר.

 
 מירב ישראלי:

 
 כאן מדובר רק זכות טיעון ולא בזכות ייצוג. 

 
 בילי שפירא:

 
 זכות טיעון תמיד יש לו. תמיד נותנים לו לטעון ותמיד נותנים לו לערער. 
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 מירב ישראלי:
 

 זאת אומרת, על כל עבירת משמעת שהוא מבצע, יש לו זכות ייצוג. 
 

 בילי שפירא:
 

 יש לו תומך, מייצג וטוען, וכמובן זכות ערעור. 
 

 מירב ישראלי:
 

 לא?אם כן, להשאיר את זה או  
 

 בילי שפירא:
 

 זה מיותר. 
 

 :היו"ר מיכאל מלכיאור
 

 כל הסעיף מיותר. 
 

 סילבן שלום:
 

 ?21הוא מיותר בגלל סעיף  
 

 :היו"ר מיכאל מלכיאור
 

 , חוץ מהנושא של ייצוג שאמרנו שנחזור אליו.21הכול כתוב בסעיף   
 

 סילבן שלום:
 

 לה.שיהיה ברור שבהרחקה מלימודים לא עושים זאת בצורה ק 
 

 :היו"ר מיכאל מלכיאור
 

, שרק במקרה של הרחקה מלימודים יש 21מה שהיה מובן כאן, וזה עמד בסתירה לסעיף  
 .21. אפשר להכניס בסעיף 21לו זכות טיעון. זה עמד בסתירה למה שרצינו בסעיף 

 
 מירב ישראלי:

 
משמעת שעל כל עבירת משמעת, לרבות, כי בעצם לא אמרנו. אמרנו שהוא יקים ועדת  

 ולא אמרנו על מה זה יחול.
 

 בילי שפירא:
 

 הוועדה תדון בכל עבירת משמעת שהוא ביצע לרבות הרחקה מלימודים. 
 

 :היו"ר מיכאל מלכיאור
 

 לא אומרים "לרבות" על הדבר היותר חמור.  
 

 בילי שפירא:
 

 אפשר להשאיר את ההרחקה כפסקה. היא אומרת הצהרה ולא יותר מזה. 
 

 מירב ישראלי:
 

יש איזו עבירה משמעתית שלא מתקיים עליה דיון בוועדת משמעת? משהו קל שהעונש  
 עליה הוא אוטומטי?
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 ענת טל:

 
יש אפשרות של דיון לפני כן אצל הדיקן, אבל אין עונש אוטומטי. יש זכות טיעון  

גם והסטודנט יכול לומר שהוא לא מוכן להישפט  בפני הדיקן אלא הוא רוצה ועדת משמעת. יש 
 ערעור על ועדת המשמעת. הדיקן לא יכול לתת עונש של הרחקה.

 
 מירב ישראלי:

 
אם כן, אנחנו כן צריכים להשאיר את זה כפי שזה. אתם אומרים שיש עבירות שאין בהן  

 בהכרח את כל המנגנון של ועדת משמעת וועדת ערעורים.
 

 :היו"ר מיכאל מלכיאור
 

 נשאיר את זה. 
 

 מירב ישראלי:
 

 ת סוציאליות.זכויו
 

 תעודת סטודנט.
 

 "מוסד להשכלה גבוהה או אגודת הסטודנטים מטעמו ינפיקו".
 

ההנפקה באופן עקרוני היא בסמכות המוסד, אבל המוסד יכול לאפשר לאגודה לעשות 
 זאת במקומו.

 
 סילבן שלום:

 
 בזמני הסמכות הייתה בידי ההתאחדות הארצית. למה אני תלוי במוסד? 

 
 מירב ישראלי:

 
בעיקרון לא כל הסטודנטים חברים באגודה כי החברות באגודה היא וולנטארית. מצד  

 שני, כל סטודנט צריך לקבל תעודת סטודנט.
 

 בילי שפירא:
 

 תעודת סטודנט היא תעודה שהמוסד צריך להנפיק כי זו תעודת הזהות שלו של המוסד. 
 

 סילבן שלום:
 

 לא כך היה בכל ההיסטוריה. 
 

 בילי שפירא:
 

היסטוריה. אגודת הסטודנטים כאן מנפיקה אישור של מי שרצה -אני גם אתייחס לפרה 
אביב למשל -להצטרף ולהיות חבר באגודת הסטודנטים, היא לא נותנת את תעודת הסטודנט. בתל

האוניברסיטה יחד עם אגודת הסטודנטים קבעו שהאגודה היא זו שמנפיקה את התעודה. 
 זאת, התעודה של תעודת הסטודנט היא פרורוגטיבה של המוסד.באוניברסיטה העברית לעומת 

 
 סילבן שלום:

 
 יש הרבה אגודות שמנפיקות על דעת עצמן וזה לא שייך למוסד.  

 
 מירב ישראלי:

 
 להיפך. המוסד חייב. 
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 בילי שפירא:

 
 אנחנו קבענו כאן שהמוסד חייב להעניק לסטודנטים. 

 
 אלכס מילר:

 
ים שונים. יש אישור לימודים ויש תעודת סטודנט. תעודת אתם מדברים על שני דבר 

סטודנט מקנה זכויות מסוימות לסטודנטים במדינת ישראל. כשאני נכנס לאוטובוס, אני מקבל 
הנחה בתחבורה על סמך זה שאני מציג תעודה. משרד התחבורה כל שנה שולח לארגון 

דת הסטודנט. זה שונה ממצב בו הסטודנטים, להתאחדות הסטודנטים, צבע שלפי זה נבנית תעו
 את מנפיקה תעודת סטודנט כמוסד.

 
 בילי שפירא:

 
אני משתמשת בצבע הזה. זה ההסכם. לכן אני אומרת שזה עניין מוסדי. יותר חשוב לנו  

 שקודם כל המוסד יעניק לו תעודה.
 

 אלכס מילר:
 

טון שעליה התאחדות הסטודנטים, בכל המוסדות והאוניברסיטאות, יש להם תעודת קר 
 שמים פלסטיק והיא נשלחת אל כולם. היום מאחדים את הכרטיס דרך כרטיס האשראי.

 
 בילי שפירא:

 
 תעודת הסטודנט שלנו היא לא כרטיס אשראי אלא היא רק תעודת סטודנט. 

 
 סילבן שלום:

 
 מה איכפת לכם שגם אלה וגם אלה יוכלו להנפיק? 

 
 בילי שפירא:

 
 אמרנו זה וזה. 

 
 אלי:מירב ישר

 
רצינו שלא יהיה מצב בו המוסד לא ינפיק תעודה. הוא צריך להנפיק בעצמו או דרך  

 התאחדות הסטודנטים.
 

 אלכס מילר:
 

יהיה לך מצב שיהיה סטודנט שלא יקבל את מה שמגיע לו כי המוסד מוציא לו סתם  
 כרטיס עליו כתוב תעודת סטודנט עם התמונה.

 
 בילי שפירא:

 
 איפה זה קרה? 

 
 ס מילר:אלכ

 
 באוניברסיטה הפתוחה ובחלק מהמכללות. 

 
 בילי שפירא:

 
 עכשיו אנחנו מחייבים בחוק והמוסד יהיה חייב להוציא תעודת סטודנט. 
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 אלכס מילר:
 

 השאלה איזו תעודת סטודנט. 
 

 :היו"ר מיכאל מלכיאור
 

 שתשמש לזיהוי הסטודנט לצורך מימוש זכויותיו הסוציאליות. 
 

 אלכס מילר:
 

אן את עוקפים את אגודת הסטודנטים כי היא מייצגת את הסטודנטים בפני כל הגופים כ 
 ולא המוסד.

 
 בילי שפירא:

 
 אגודת הסטודנטים, זה רק מי שרוצה להצטרף לאגודה. 

 
 צבי ארד:

 
אני הקמתי מרכז טוב עם בריכת שחייה וחדר כושר. האגודה על דעת עצמה הוציאה  

שהיא הכניסה כאלה שאינם סטודנטים. לכן רק המוסד יודע מי  אישורים לאוניברסיטה והסתבר
 הסטודנטים שלו.

 
 אלכס מילר:

 
כאשר מוסד מקבל כוח לייצג סטודנטים מול כל הגופים ולא דרך אגודת הסטודנטים,  

 לאגודת הסטודנטים אין מעמד. 
 

 ענת טל:
 

 יונפק עוד כרטיס. 
 

 אלכס מילר:
 

 שקלים. 30ם והמוסד גובה שקלי 220אי אפשר. האגודה גובה  
 

 צבי ארד:
 

 המוסד לא גובה כסף. 
 

 :היו"ר מיכאל מלכיאור
 

 הוא רוצה לחייב להיות כל סטודנט להיות חבר באגודה. 
 

 בילי שפירא:
 

 אתה לא יכול לחייב כל סטודנט להיות חבר באגודה. ההצטרפות לשם היא וולנטארית. 
 

 צבי ארד:
 

 מבקר המדינה מתנגד לזה. 
 

 :"ר מיכאל מלכיאורהיו
 

 אני חושב שהנוסח הזה ממכסה את הנושא. 
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 מירב ישראלי:
 

 הקלות ממס הכנסה.
 

שכר הלימוד יוכר לצורכי מס הכנסה לסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה. גובה 
 שכר הלימוד יוכר לצורכי מס.

 
 סילבן שלום:

 
 הבנתי שהאוצר, למרות שיצא להתייעצות, הוא מתנגד. 

 
 בילי שפירא:

 
 כן, האוצר מתנגד. 

 
 סילבן שלום:

 
 תשאירי את זה כפי שזה. 

 
 צבי ארד:

 
אני לא יודע  –בקשר לסעיף )ב(. אני למעשה מייצג גם את המרכז הבינתחומי. אני רוצה  

למחות. הרבה פעמים הוזכר שאנחנו מוסדים פרטיים, אבל זה לא המינוח   –אם לקרוא לזה כך 
 מלכ"רים, מוסדות ציבור, אנחנו בלי תרומות לא היינו מתקיימים.הנכון כי אנחנו 

 
 :היו"ר מיכאל מלכיאור

 
 גם מלכ"ר הוא מוסד פרטי. 

 
 צבי ארד:

 
אילן היא מלכ"ר ומוסד ציבורי. נתניה למשל היא מלכ"ר ומוסד ציבורי לא מתוקצב -בר 

 על ידי המדינה. הוא לא מוסד פרטי. 
 

ידי המדינה. -שכר לימוד גבוה כי אנחנו לא מתוקצבים על התלמידים שלנו נאלצים לשלם 
אנחנו חייבים לבנות את הבניינים מכספי המלכ"ר ואנחנו לא מקבלים שום תמיכה משום סוג. לכן 

שהעשירים לומדים  -חבר הכנסת שלום, אתה ציינת  –שכר הלימוד גבוה. מה שקורה בפועל הוא 
ה, כי דווקא העשירים מקבלים שיעורים פרטיים. מה במוסדות הלא מתוקצבים אבל זו טעות גדול

 שקורה הוא שהעניים נאלצים לשלם, כתוצאה מכך שהמדינה לא מתקצבת.
 

אנחנו נאלצים לחייב אותם בשכר לימוד גבוה כתוצאה מזה שאנחנו לא מתוקצבים ולכן  
פי  אנחנו מבקשים לפחות שהם יקבלו זיכוי במס הכנסה על שכר הלימוד שהם משלמים עד

שקלים במוסדות המתוקצבים, שלגבי  7,000-שלושה מאשר במוסדות המתוקצבים. אם מדובר ב
 הסטודנטים שלנו שנאלצים לשלם שכר לימוד גבוה, הם יקבלו זיכוי ממס הכנסה גבוה יותר.

 
 ענת טל:

 
 זה לא זיכוי ממס הכנסה אלא ניכוי ממס הכנסה. 

 
 צבי ארד:

 
מתוקצבים. התלמיד הזה צריך לעבוד פי שלוש כדי  בסדר. אותו ניכוי למוסדות הלא 

 לממן את שכר הלימוד.
 

 :היו"ר מיכאל מלכיאור
 

 ההצעה מובנת. אני שואל את המציעים האם אתם רוצים לקבל את ההצעה הזאת או לא. 
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 אלכס מילר:
 

 אני מקבל. 
 

 ריקי ארמן:
 

ה להכיר בהוצאה משרד האוצר מתנגד לזה בתוקף. זאת הוצאה פרטית. אין שום סיב 
 הזאת כהוצאה לצורכי מס.

 
 :היו"ר מיכאל מלכיאור

  
 האוצר ממילא מתנגד. 

 
 ריקי ארמן:

 
היא יוצרת יתרון מתמיד לאותו אדם. זה יסייע לקבל יתרון מתמיד בעתיד. הוצאות  

 פרטיות לא מוכרות.
 

 קריאה:
  
 זאת הוצאה הונית. 

 
 ריקי ארמן:

 
ת. למה את טיפולי השיניים של כל אחד אנחנו לא ממש לא הונית. זו הוצאה פרטי 

 מכירים כהוצאה?
 

 סילבן שלום:
 

 יש הרבה דברים שמכירים ויש הרבה דברים שלא. 
 

 קריאה:
 

מי ימנע מהמכללות הלא מתוקצבות, מיד אחרי שאתה נותן את ההטבה הזאת להעלות  
 את שכר הלימוד?

 
 ריקי ארמן:

 
אלף שקלים אלא לגלם להם את ההטבה ולגבות  27ות זה ידרבן את אותן מכללות לא לגב 

 אלף שקלים. 40
 

 אלכס מילר:
 

 לגבי מוסדות שם שכר הלימוד גבוה. 
 

 צבי ארד:
 

 אם יעלו באוניברסיטאות, הסטודנט באוניברסיטה ישלם יותר. 
 

 אלכס מילר:
 

 אתה מסכים אתי שלא נתקן כאן חוקים לפי המדיניות שלכם. 
 

 צבי ארד:
 

יברסיטאות המתוקצבות ועדת שוחט תעלה את שכר הלימוד, יהיה טעם לתקן אם באונ 
 את החוק.
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 :היו"ר מיכאל מלכיאור
 

אתה יכול לפתור את זה מאוד בקלות. אתה יכול לומר שזה יחול על המוסדות שם שכר  
הלימוד עד פי שלוש. זה יכריח אותם להיות מתחת לשכר הלימוד הנוכחי. זה יפתור לך את 

 הבעיה.
 

 ריקי ארמן:
 

 לא, זה לא יפתור לי את הבעיה. 
 

 :היו"ר מיכאל מלכיאור
 

 הטיעון שלך היה שהם ינסו לגלם את הדבר הזה ופשוט יעלו את שכר הלימוד. 
 

 ריקי ארמן:
 

 זה ביי פרודקט. 
 

 :היו"ר מיכאל מלכיאור
 

 ביי פרודקט. לא שאני חושב שתקבלי את זה.-אני בא לקראתך ב 
 

 צבי ארד:
 

 ה יחסל את המוסדות שלנו כי שכר הלימוד הוא יותר גבוה פי שלוש.ז 
 

 :היו"ר מיכאל מלכיאור
 

 אם כן, פי ארבע. 
 

 צבי ארד:
 

פי ארבע, אני מוכן. עד פי ארבע. בוועדת וינוגרד קיבלנו הגבלה לא להעלות את שכר  
 הלימוד מעבר להצמדות נוספות.

 
 סילבן שלום:

 
העלות הכלכלית. אמרתי להם שאני מוכן ללכת לקראת,  אני חוקקתי את החוק הזה של 

אבל תבואו עם דברים הגיוניים. הצעתי להם הצעה שלדעתי כשר אוצר הייתי מסכים לה כי אני 
מכיר גם את המליאה. חוק של זכויות הסטודנט עובר במאה מול אפס. יש עניין שגם אצלם תפסת 

פה אבל תפסידו את הכול. חוק זכויות מרובה, לא תפסת. רוצים להמר, תהמרו על כל הקו
 הסטודנט הוא מסוג אותם חוקים שעובר מאה מול אפס.

 
 ריקי ארמן:

 
 אני חושבת שאם תשאיר את הסעיף הזה, יש לך סיכוי פחות טוב להעביר אותו. 

 
 סילבן שלום:

 
כי זה הסעיף שלך. מאחר שאת רפרנטית חינוך, לך חשוב שכר הלימוד. אני מוכן להוריד  

ת כל ההצעה, אבל תעלו מחצי נקודה לנקודה היום רק לתואר ראשון, לא לחמש שנים אלא א
 לשלוש שנים. מה ביקשנו? הרי זה טיפה בים לעומת מה שכתוב כאן.

 
 קריאה:

 
 זה מה שהיא הלכה לבדוק? 

 
 סילבן שלום:
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 כן, וקיבלה תשובה מקובי הבר או ממישהו אחר. מי אחראי היום על הרווחה? 

 
 ארמן: ריקי

 
 רביב סובל. 

 
 סילבן שלום:

 
תשיגו לי אותו בטלפון. אני אפתור את זה אתו. תחייגי אליו. תמשיכו עם הסעיפים  

 האחרים ואני בינתיים אסגור אתו.
 

 מירב ישראלי:
 

 , הקלות בתחבורה ציבורית. 25ונעבור לסעיף  24אני מדלגת על כל סעיף  
 

 :היו"ר מיכאל מלכיאור
 

 לג.גם על זה נד 
 

 מירב ישראלי:
 

 אגודת הסטודנטים.
 

 בחירות. 
 

ידו -מוסד להשכלה גבוהה יאפשר לקיים בחירות לאגודת הסטודנטים במוסד במועד שייקבע על
 מראש. 

 
 תקנון.

 
 אגודת הסטודנטים תפעל לפי תקנון אגודת סטודנטים שיפורסם בדרך ראויה.

 
 אם יש לכם הצעה אחרת במקום המילה "ראויה".

 
 אשכנזי:רון 

 
 יש בעיה כאשר יש מספר אגודות. 

 
 בילי שפירא:

 
 מספר אגודות סטודנטים במוסד אחד? 

 
 אלכס מילר:

 
אנחנו עוצרים. אני אסביר לכם מה הבעיה. הבעיה היא שלא שיש כמה גופים שמייצגים  

את הסטודנטים בתוך המוסד אלא מי מייצג אותם ובאיזה גוף הם נמצאים. אם למשל 
טה יש אגודת סטודנטים שלא מתנהלת כמו שצריך, באים מספר סטודנטים ופותחים באוניברסי

-עמותה ומתחילים לגייס קולות כדי להחליף את האגודה ה נוכחית. זה קרה באוניברסיטת בן
גוריון. אני טוען שקודם כל צריך להגדיר איפה אגודת הסטודנטים מיוצגת ומי מייצג אותה, 

ויש שניים כאלה, התאחדות  –גים במועצה להשכלה גבוהה כאשר אך ורק הגופים שמיוצ
רק הם יכולים לייצג את אגודות הסטודנטים. אם אתה קובע  –הסטודנטים וארגון הסטודנטים 

את זה, היום אגודת הסטודנטים לא יכולה לפתוח גוף נוסף, גוף שלישי או גוף רביעי, שייצג 
 סטודנטים.
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 רון אשכנזי:
 

לה גבוהה נקבעה הוראה למקרה שהארגון או ההתאחדות התפרקו בחוג המועצה להשכ 
 ובמקומם יבוא גוף אחר.

 
 אלכס מילר:

 
 נכון, הייצוג הולך לגוף הגדול. 

 
 רון אשכנזי:

 
 לא. במקומם יבוא נציג של הגוף שהוקם.  

 
 אלכס מילר:

 
 בסדר, זה לא משנה, אבל צריך קודם כל להגדיר ולומר שאגודת הסטודנטים צריכה 

 להיות מיוצגת על ידי גוף שמיוצג במועצה להשכלה גבוהה. זה צריך להיכנס בחוק.
 

 בילי שפירא:
 

 אתה מדבר על משהו שמוסד צריך לאפשר. למה אתה קושר את זה? 
 

 אלכס מילר:
 

 מכיוון שמדובר פה בפרק של אגודת הסטודנטים. 
 

 רון אשכנזי:
 

גרת האגודה הכללית. גם לרפואה יש יש לנו אגודת סטודנטים למשפטים שהיא לא במס 
את זה. זה מתוקף סגנון הלימוד השונה. השאלה אם אתם לא רוצים להכניס איזושהי חובה גם 

 להכיר בהם במידה מסוימת או משהו בסגנון הזה.
 

 בילי שפירא:
 

זה לא יעבור במוסדות כי במוסדות יש רק גוף אחד שמייצג את הסטודנטים. כל הגופים  
 וצרים מתוקף הדיסציפלינה מייצגים מיעוט של סטודנטים.הקטנים שנ

 
 רון אשכנזי:

 
 אני לא רוצה למנוע, אם זה לא מונע. 

 
 אלכס מילר:

 
אני לא נכנס למוסד. המוסד בתקנון שלו מגדיר במי הוא מכיר. יש גם עמותות, ויש גם  

 ים.את רשם העמותות שיכול לומר שלפי סעיף מסוים הוא מכיר באגודת הסטודנט
 

 רון אשכנזי:
 

 אתה מדבר על נציגות סטודנטים במבנה הרחב. 
 

 אלכס מילר:
 

אני אומר שאך ורק הגוף הארצי של הסטודנטים שמיוצג במועצה להשכלה גבוהה, הוא  
זה שיכול לייצר את אגודת הסטודנטים. שלא יקרה מצב שבא גוף ומצהיר על עצמו כעל גוף ארצי, 

ש, מחתים אותם על כך שהם מצטרפים לעמותה שלו, ואז הוא רא-שלושה יושבי-לוקח שניים
 בעצם גוף ארצי לכל דבר, אבל הוא לא מייצג כראוי את הסטודנטים.
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 ענת טל:
 

 איך אתה יכול למנוע את מה שאתה אומר? אי אפשר למנוע את זה. 
 

 בילי שפירא:
 

 בחוק המועצה להשכלה גבוהה הגדירו מי הם מייצגי הסטודנטים? 
 

 ס מילר:אלכ
 

 כן. 
 

 בילי שפירא:
 

 זה לא מספיק? 
 

 אלכס מילר:
 

זה שבחוק הם מוגדרים, ראשי האגודות הם לא אנשים שהולכים עד כדי כך רחוק. הם  
 לא יודעים מה המשמעות של המועצה להשכלה גבוהה והנוכחות שם.

 
 בילי שפירא:

 
 אתה פוחד מהונאה של ציבור סטודנטים? 

 
 אלכס מילר:

 
 רוצה שיתחילו לקום כאן גופים אחרים כמו פטריות אחרי גשם. אני לא 

 
 מירב ישראלי:

 
אני לא יודעת מה בדיוק אתה רוצה לנסח, אבל הכיוון פוגע מאוד בחופש ההתאגדות.  אם  

למשל עשרה מוסדות החליטו שההתאחדות לא מייצגת אותם, הם רוצים להתפצל, אתה לא יכול 
 למנוע את זה.

 
 אלכס מילר:

 
 יכולות לקום שלוש מכללות ולבוא אליך ולבקש נציגות. 

 
 מירב ישראלי:

 
נכון. אני אסביר מה כתוחב בחוק המועצה להשכלה גבוהה ואז הדברים יהיו ברורים.  

כאשר נעשה התיקון של חברת הכנסת ענבל גבריאלי, הרבה שנים היה מצב בו הייתה רק 
רבה מכללות וצריך שתהיה נציגות גדולה. אז התאחדות, אמרו שצריך שיהיה ארגון גדול, יש ה

עשו תיקון לחוק כי היה צורך בכך. גם עכשיו, אם יהיה ארגון נוסף, יצטרכו לעשות תיקון חקיקה 
 עם שלוש קריאות.

 
בעיקרון היום מי שיש לו נציגות זו ההתאחדות או הארגון. היה משא ומתן כאשר רצו  

יקון לחוק כי שני הגופים היו במשא ומתן להתאחד, לאחד את שני הגופים. הרי עיכבנו את הת
אבל בסוף הם לא התאחדו. אם מחר הם יתאחדו, אם מחרתיים הארגון יחדל להתקיים, לכן 
הוסיפו הוראה שבאה לטפל רק במצב הספציפי הזה ולא במצב שיש משהו חדש. ההוראה הזאת 

"מלהתקיים,  –רגונים האלה זאת אומרת, רק הא –אומרת: "חדלה ההתאחדות או חדל הארגון" 
ראש הגוף -ראש הגוף הנותר או יושב-או שאוחדו לגוף אחד, יהיה אחד מחברי המועצה, יושב

המאוחד, לפי העניין, וחבר אחד יהיה נציג נוסף מטעמו". זאת אומרת, אמרו שתמיד יהיו 
 לסטודנטים שני נציגים. זה לא יוצר לך בעיה.
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 רון אשכנזי:
 

 גים נוספים, צריך לשנות את החוק.כדי להוסיף נצי 
 

 אלכס מילר:
 

מה הבעיה שיהיה מוגדר בחוק שמי שמייצג סטודנטים אלה הגופים שמגיעים למועצה  
 להשכלה גבוהה?

 
 מירב ישראלי:

 
 מייצג לצורך מה? 

 
 אלכס מילר:

 
 לצורך אקדמי. 

 
 מירב ישראלי:

 
 כלפי מי? 

 
 :היו"ר מיכאל מלכיאור

 
 סטודנטים למשפטים, לפי מה שאתה אומר הם לא יכולים לייצג.אם יש לך  אגודת  

 
 אלכס מילר:

 
 הם חלק מאגודת הסטודנטים הכללית. 
  

 :היו"ר מיכאל מלכיאור
 

 לא. הם לא חלק. 
 

 בילי שפירא:
 

 הם יושבים עם הדיקן שלהם. 
 

 אלכס מילר:
 

 אגודת סטודנטים כזאת יכולה להוציא תעודת סטודנט? 
 

 בילי שפירא:
 

 לא. 
 

 :היו"ר מיכאל מלכיאור
 

 אתה לא יכול לפרט כל דבר ולומר שאת זה הוא יכול לייצג ואת זה הוא לא יכול לייצג. 
 

 אלכס מילר:
 

 אני רוצה להגדיר בחוק מה זה גוף ארצי. 
 

 :היו"ר מיכאל מלכיאור
 

 אני מציע שתחשוב על ניסוח ותכניס את זה בין הקריאה הראשונה לשנייה. 
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 לום:סילבן ש
 

 רביב סובול יחזור אלינו תוך חצי שעה. 
 

 צבי ארד:
 

 תקציביים?-מה לגבי המוסדות החוץ 
 

 סילבן שלום:
 

 אם זה לא יהיה, כל הסעיף הזה יורד ותהיה רק חצי נקודה לנקודה.  
 

 מירב ישראלי:
 

 אם כן, להשאיר את זה כך? 
 

 :היו"ר מיכאל מלכיאור
 

 כן. 
 

 בילי שפירא:
 

 בורה הציבורית?מה לגבי התח 
 

 סילבן שלום:
 

דיברתי אתו והוא צריך לחזור אליי, אבל זה בסדר עדיפות שני כי בסדר עדיפות ראשון  
 נמצאת חצי נקודה.

 
 צבי ארד:

 
 במידה שהוא לא יסכים? 

 
 סילבן שלום:

 
 אנחנו חוזרים לעניין הזה. 

 
 אלכס מילר:

 
שכלה גבוהה יכול לייצג את אגודות אני רוצה שגוף ארצי יוגדר כך שרק גוף שמיוצג בה 

 הסטודנטים במועצה להשכלה גבוהה.
 

 מירב ישראלי:
 

מה זה אומר? מה הם יכולים לעשות? מה זה אומר לייצג סטודנטים ברמה הארצית?  
 באיזה פעילויות?

 
 אלכס מילר:

 
ארגון הסטודנטים או התאחדות הסטודנטים בעצם אחראים על כל ייצוג הסטודנטים  

של תעודת סטודנט. תחבורה ציבורית, רבנות, כל הגופים האלו, הם בעצם התוכן בו עוסקת ברמה 
אגודת הסטודנטים. הגופים האלה מנפיקים תעודת סטודנט, הם מייצגים את הסטודנטים מול 

הראש יושבים בתוך הגופים השונים והם מיוצגים במועצה להשכלה גבוהה. -המדינה, יושבי
אחראית על הפן האקדמי שקשור למוסדות האלה. אם היום קם גוף המועצה להשכלה גבוהה 

שמצהיר על עצמו גוף ארצי והוא לא מיוצג במועצה להשכלה גבוהה, הוא לא יכול לייצג את 
 הסטודנטים כי הוא לא חבר במועצה להשכלה גבוהה. 
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 בילי שפירא:
 

 אתה לא יודע אם הארגון הזה הוא ראוי או לא ראוי? 
 

 אלכס מילר:
 

נכון. כאשר אני כסטודנט נכנס לאוטובוס ומציג תעודה שאתה נתת לי, והנהג אומר לי  
שהוא לא מקבל אותה, יש לי בעיה. כדי למנוע את זה יש גופים שהמדינה מכירה בהם והמדינה 

 מכירה היום בשני גופים.
 

 רון אשכנזי:
 

ם אתה חבר באגודה יש גם פתרון לגבי התעודה כי התעודה בכל מקרה תהיה מהמוסד. א 
 או לא חבר באגודה, תהיה לך תעודה למימוש הזכויות שלך.

 
 :היו"ר מיכאל מלכיאור

 
 אף אחד לא יכול לנפק תעודה שמקנה לך את הזכות. 

 
 מירב ישראלי:

 
 זה מטעם המוסד. 

 
 :היו"ר מיכאל מלכיאור

 
 זה מטעם המוסד או מטעם אגודת הסטודנטים במקום. 

 
 אלכס מילר:

 
ת הסטודנט שמונפקת היום לסטודנטים, תעודת סטודנט רגילה שכל אחד מסתובב תעוד 

 אתה, כתוב למעלה הגוף הארצי, יש את הלוגו של המוסד ותמונה.
 

 סילבן שלום:
 

דיברתי עם רביב. למרות שהתחייבתי, אין הסכמה. התחייבתי שאני מגיע אתו להסכמה,  
 אבל אין הסכמה.

 
 :היו"ר מיכאל מלכיאור

 
 ה זה לא מפתיע אותנו?למ 

 תציע את מה שאתה אומר כניסוח.
 

 בילי שפירא:
 

 המדבקות הם לא בידינו. אגד אומר שהשנה הצבע יהיה ורוד, ואנחנו מנפיקים בצבע ורוד. 
 

 :היו"ר מיכאל מלכיאור
 

דקות על נושא שלדעתי הוא לא נוגע לחוק. אני מציע שחבר הכנסת אלכס מילר  20ישבנו  
 ותו או שנקבל או שלא.יציע נוסח א

 
 תרשמי שנחזור לעניין. לקבע את מעמדם של ארגוני הסטודנטים. 

 
 מירב ישראלי:

 
. היינו בסעיף קטן )ב(. הייתה בקשה של המוסדות הלא 24אנחנו חוזרים לסעיף  

 מתוקצבים להרחיב את סעיף קטן )ב(.
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 צבי ארד:
 

: "גובה שכר הלימוד ששולם בפועל אוריאל רייכמן מציע נוסח שאולי יהיה מקובל עליכם 
שיוכר לצורכי מס, יעמוד על לא יותר משיעור שכר הלימוד לשנה כמקובל במוסדות להשכלה 
גבוהה שהמדינה משתתפת בתקציבם כפול מספר השנים התקניות לתואר. במוסדות להשכלה 

לוש גבוהה שהמדינה אינה משתתפת בתקציבם, שכר הלימוד לצורכי מס לא יעלה על פי ש
 מהסכום האמור".

 
 סילבן שלום:

 
 זאת אומרת, כאשר יש שכר לימוד, אתם לא מוכנים להיות לפי השכר הממוצע במשק. 

 
 צבי ארד:

 
 אנחנו לא מקבלים תמיכה. 

 
 סילבן שלום:

 
 כשזה על חשבון קופת המדינה, אתם אומרים פי שלושה. זה מה שנקרא שולמן ישלם. 

 
 צבי ארד:

 
ישלם אלא זה כדי לעזור לאותם סטודנטים שמשרתים בצבא, ואותם לא. זה לא שולמן  

סטודנטים נאלצים לשלם יותר מפי שלוש ולעבוד יותר מפי שלוש. הייתי מגדיר אותם כמסכנים. 
לכן העזרה יכולה להיות. הם, כתוצאה מההשכלה, ישלמו מס יותר גבוה מאשר לו לא היו 

 מקבלים את ההשכלה.
 

 :היו"ר מיכאל מלכיאור
 

הבנו את זה. אנחנו צריכים להחליט אם אנחנו רוצים את זה או לא. רבותיי המציעים,  
 תחליטו ביניכם מה אתם עושים בנושא הזה.

 
 סילבן שלום:

 
אני בעד להשאיר, אבל לאלכס מילר יש השגות.  אני מוכן פי שלושה. אם האוצר לא מוכן,  

 אני אומר ללכת עד הסוף.
 

 :היו"ר מיכאל מלכיאור
 

אני חושב שזה טוב שיהיה כתוב בתנאי שהמוסד לא יגבה יותר שכר לימוד. ככה אולי  
 תורידו קצת את שכר הלימוד ותעזרו לסטודנטים.

 
 סילבן שלום:

 
 בכל מקרה, כל סטודנט ייהנה עד פי שלושה. 

 
 צבי ארד:

 
 הצעתי שהוא ייהנה פחות ממה שעולה לו בפועל. 

 
 :היו"ר מיכאל מלכיאור

 
 יהנה פי שלושה, אבל בתנאי שהמוסד לא גובה יותר מפי ארבע.הוא י 

 
 צבי ארד:

 
 בסדר.  
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 סילבן שלום:
 

הוא אומר שהוא עכשיו הולך לעשות עם הסטודנטים הסכם על שכר הלימוד, והוא חייב  
לתת להם איזו סוכרייה. אם אתה תיתן את הסוכרייה, מה אני אתן להם?  אני רוצה לתת להם 

 כאשר האחת היא הורדה בשכר הלימוד.שתי סוכריות 
 

 צבי ארד:
 

אני התחייבתי בכתב שלא נעלה את שכר הלימוד יותר מההצמדה פלוס החוג. אני עומד  
 בזה כבר חמש שנים. 

 
 מירב ישראלי:

 
הסכום המוכר לצורכי מס הכנסה יתעדכן בהתאם לשינויים שיחולו בשיעורי שכר  
 הלימוד.

 
 שנים משנת לימודיו הראשונה. 5מוד לסטודנט במשך הזכות להכרה במס הכנסה תע

 
 היו שני סטודנטים, כל אחד זכאי להטבת המס בגין שכר הלימוד.

 
בחישוב המס של תושב ישראל תובא בחשבון נקודת זיכוי אחת. אם הוא זכאי לקבל 
תואר אקדמי ראשון במוסד להשכלה גבוהה, החל בשנת המס שלאחר שנת המס בה הסתיימו 

יו לתואר. במספר שנות מס שהן כמספר שנות לימודיו האקדמיות, ובלבד שתובא בחשבון לימוד
 בלא יותר משלוש שנות מס.

 
 )ג( לפקודת מס הכנסה.40זה בעצם בא במקום סעיף 

 
 אמלי טל:

 
 זה לא במקום. צריך לראות איך לתקן. 

 
 מירב ישראלי:

 
 כרגע ההוראה מתקנת. היא באה במקום. 

 
 אמלי טל:

 
 יך לעשות תיקון עקיף למס הכנסה.צר 

 
 אלכס מילר:

 
 איפה הסעיף של התואר השלישי? 

 
 מירב ישראלי:

 
 אמרתם להוריד. זה מה שסוכם בישיבות. 

 
 אלכס מילר:

 
 לא סוכם שום דבר. 

 
 מירב ישראלי:

 
 אם הבנתי לא נכון, אני מתנצלת. 

 
 :היו"ר מיכאל מלכיאור

 
 נחזיר את זה. 
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 אמלי טל:

 
המקורית שלך הייתה חצי נקודת זיכוי לתואר שלישי. איך הגעת לתואר ראשון ההצעה  

 ושני?
 

 סילבן שלום:
 

 כי הוא מצטרף להצעה שלי. הוא מתחבר. 
 

 :היו"ר מיכאל מלכיאור
 

האוצר כאן לא עובד לפי כללי המשחק. הוא לא מוכן לתת כלום, ולכן יש לזה מחיר. יש  
חושבים שזה טוב. השאלה אם רוצים להתפשר ולעבוד יחד פה חיבור של הצעות שונות ואנחנו 

 אתנו ולהגיע לדבר מוסכם.
 

 מירב ישראלי:
 

אני מחזירה את הסעיף עליו מדבר חבר הכנסת מילר. אנחנו נתקן את זה בתיקון עקיף  
בפקודת מס הכנסה, כי זה לא הגיוני להכניס את זה כאן. גם לגבי הסעיפים האחרים, אני אבדוק. 

 תישאר אבל נבדוק איפה נכון לשבץ אותה. ההוראה
 

)ג( לפקודת מס הכנסה נותן חצי נקודת זיכוי גם לתואר אקדמי ראשון וגם 40כיום סעיף  
לתואר אקדמי שני. מה שכתבתי כאן לגבי השנים, לא יותר משלוש שנות מס עבור תואר ראשון 

)ג( ולגבי התואר הראשון 40עיף ולא יותר משתי שנות מס עבור תואר שני. אנחנו פשוט נתקן את ס
 נעלה את זה לנקודה. תואר שני נשאר חצי, ואנחנו מוסיפים חצי לתואר שלישי.

 
 :היו"ר מיכאל מלכיאור

 
 מה לגבי מספר שנים בתואר שלישי? 

 
 מירב ישראלי:

 
 צריך שנתיים. 

 
 בילי שפירא:

 
 זה מעט. 

 
 :היו"ר מיכאל מלכיאור

 
 תיים?איפה מקבלים תואר שלישי בשנ 

 
 אלכס מילר:

 
 בוגר תואר שלישי מקבל חצי נקודה. מי שסיים תואר שלישי, ברגע שהוא מקבל תעודה. 

 
 :היו"ר מיכאל מלכיאור

 
 מה בתקופת הלימודים שלו? 

 
 מירב ישראלי:

 
 זה אחרי. 

 
 :היו"ר מיכאל מלכיאור

 
 אבל מה קורה בזמן שהוא לומד לתואר שלישי? 
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 צבי ארד:

 
 נים.ש 4מקובל עד  

 
 :היו"ר מיכאל מלכיאור

 
 זה רק אחרי? 

 
 מירב ישראלי:

 
)א( עד )ה( חלות על כל התארים. 24הקלות במס הכנסה חלות על הכול. ההקלות בסעיף  

 נכון?
 

 :היו"ר מיכאל מלכיאור
 

 כן. 
 

 ענת טל:
 

 כמה לגבי תואר שלישי? 
 

 אלכס מילר:
 

 שנתיים. 
 

 מירב ישראלי:
 

 נים. שנתיים אחרי התואר השני ושנתיים אחרי התואר השלישי.ש 3אחרי תואר ראשון,  
 

 :היו"ר מיכאל מלכיאור
 

אדם עשה תואר שני, הוא לומד לתואר שלישי והוא עובד, יש לו את הזכאות של שנתיים  
 של התואר השני.

 
 מירב ישראלי:

 
 יש הכרה בשכר הלימוד ויש את נקודת הזיכוי. 

 )ג( כפי שאמרנו.40אם כן, אנחנו מתקנים את סעיף 
 

)ג( מגדיר "מוסד להשכלה גבוהה כמשמעותו בחוק המועצה 40יש שאלה נוספת כי סעיף 
להשכלה גבוהה", שזה אומר בעצם המוסדות הישראליים. כאן לכאורה זה חל גם על השלוחות. 

)ג( זה יחול על כל המוסדות, זאת אומרת, הכרה בשכר לימוד, 40אם אנחנו מתקנים את סעיף 
 ומת זאת נקודת הזיכוי תיכנס למס הכנסה, שזה למוסדות ישראליים.ולע

 
 :היו"ר מיכאל מלכיאור

 
 בסדר. מקובל. 

 
 מירב ישראלי:

 
)ד(, לימודי מקצוע. "בחישוב המס של יחיד תושב ישראל תובא בחשבון 40יש את סעיף  

שהמציא לפקיד  מחצית נקודת זיכוי אם סיים לימודי מקצוע והיה זכאי לתעודת מקצוע, ובלבד
השומה אישור על סיום לימודיו וזכאותו לתעודת מקצוע כאמור". זה בעצם חל על כל לימודי 
המקצוע. לימודי מקצוע הם לימודים לרכישת מקצוע מסוים בהיקף שעות לימוד מסוימות. אם 

 )ד( יחול על חצי נקודת זיכוי.40כן, סעיף 
 

 . הקלות במחירי תחבורה ציבורית.25סעיף 
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טודנט הרשום במוסד להשכלה גבוהה וברשותו תעודת סטודנט, יהיה זכאי, עם הצגת ס

עירונית, -אחוזים ממחירי התחבורה הציבורית, הן העירונית והן הבין 50התעודה, להנחה של 
 –והיא תינתן לכל סוגי הכרטיסים הקיימים בתחבורה הציבורית. לעניין זה תחבורה ציבורית 

 בורה ציבורית.אוטובוסים, רכבות ותח
 

 הנוסח נלקח מהנוסח לגבי אזרחים ותיקים.
 

 אלכס מילר:
 

 בסדר גמור. 
 

 ריקי ארמן:
 

 מיליון שקלים. יכול להיות שהסכום יהיה גבוה יותר. 200-הערכת העלות של זה היא כ 
 

 מירב ישראלי:
 

 90-מיליון. היא אמרה לי ש 90-כאשר טלי דולן הייתה  כאן היא העריכה את הסכום ב 
 מיליון הם רק לגבי נקודת זיכוי.

 
 סילבן שלום:

 
מיליון היא אמרה על כל התארים, אבל בסוף התברר שעל תואר ראשון מדובר בסכום  90 

 מיליון. 40של 
 

 :היו"ר מיכאל מלכיאור
 

 אנחנו מדברים על כל התארים. 
 

 מירב ישראלי:
 

 יש  הערכה לגבי ההקלות? 
 

 ריקי ארמן:
 

 מיליון. 400 
 
 ירב ישראלי:מ
 

מיליון לתחבורה  200מיליון בגין ההקלות,  400מיליון לנקודת זיכוי,  90אם כן, היו לנו  
 מיליון לגבי שכר הלימוד. אני חושבת שיש לנו הערכה מלאה. 60ציבורית. מיכל אמרה 

 
 :היו"ר מיכאל מלכיאור

 
ישתמשו  זה יהיה טוב לאיכות הסביבה כי לא הרבה ייסעו ברכבים פרטיים אלא 

 בתחבורה הציבורית.
 

 מירב ישראלי:
 

 נציב קבילות סטודנטים.
 

 בכל מוסד ימונה נציב קבילות סטודנטים. כל מועמד ללימודים וכל סטודנט במוסד רשאי להגיש
 כנגד המוסד אם סבר כי נפגעו –זה כמובן גם לעניין האפליה  –תלונה לנציב קבילות הסטודנטים 

כאן איחדתי שני  –בות במסגרת הליך משמעתי לפי פרק ד' או שלא זכה זכויותיו לפי חוק זה, לר
 ליחס הולם, הוגן וצודק מצד הסגל האקדמי או המינהלי במוסד. –סעיפים 
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הנציב יבדוק ויברר כל תלונה וידווח לראש המוסד על תוצאות הבירור והוא רשאי להעביר 
 המלצותיו לעניין התלונה לכל גורם מוסמך במוסד.

 
 י שפירא:ביל

 
אנחנו מבקשים לתקן את "רשאי להגיש תלונה לנציב קבילות הסטודנטים או לערכאה  

מתאימה בהתאם לתקנון המוסד". במוסדות אוניברסיטאיים בדרך כלל, לענייני קבלה, אם אתה 
לא מתקבל כמועמד, אתה לא פונה אל נציב הקבילות כי אין לו סמכות לדון בבקשה אלא פונים 

עורים של הקבלה. זאת אומרת, כל ערכאה כזו מפורסמת. המועמד יודע לאן הוא לוועדת הער
 צריך לפנות.

 
 :היו"ר מיכאל מלכיאור

 
 בסדר. 

 
 מירב ישראלי:

 
 או לגוף מוסמך אחר במוסד שהובא לידיעתו. 

 
 ענת טל:

 
 לגבי הנושא של הליך משמעתי, לכאורה זו ערכאת מעין ערעור. 

 
 מירב ישראלי:

 
א ערעור. הכוונה הייתה שאם היה משהו לא תקין, אם למשל לא הודיעו לו. לא, זה ל 

 צריך שמישהו חיצוני יבדוק שההליך המשמעתי התנהל כמו שצריך.
 

 קריאה:
 

 הנציב לא חייב לתת תשובה לסטודנט? 
 

 בילי שפירא:
 

 כמובן. 
 

 מירב ישראלי:
 

 הוא בודק ומדווח על התוצאות. הוא לא נותן תשובות. 
 

 י שפירא:ביל
 

ברוב המקרים את התשובה החיובית הוא ממהר לתת לתלמיד, אבל כאשר יש תשובה  
 שלילית, אז שואלים מה היה.

 
 מירב ישראלי:

 
 הנציב יבדוק ויברר כל תלונה וישיב לסטודנט וידווח. 

 
 יום הסטודנט.

 
שייקבעו על  יום הסטודנט הוא יום פתוח שבמסגרתו ייערכו הרצאות, הצגות ודיונים בנושאים

 ידי אגודת הסטודנטים בכל מוסד להשכלה גבוהה.
 

 יום הסטודנט יחול ביום.
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 קריאה:
 

 למה היום צריך להיות קבוע? 
 

 סילבן שלום:
 

 כל מוסד יחליט. 
 

 מירב ישראלי:
 

 אמרנו שחבר הכנסת מילר ייתן נוסח. 
 

 אלכס מילר:
 

 זה לא צריך להיות בחוק. 
 

 מירב ישראלי:
 

 ני מוחקת את פרק ח'.אם כן, א 
 

 בילי שפירא:
 

 היום הזה בדרך כלל מתואם עם המוסדות. 
 

 אלכס מילר:
 

משרדית שתקבע מה יהיה יום הסטודנט הלאומי -ועדת שרים וסמלים הקימה ועדה בין 
 במדינה.

 
 מירב ישראלי:

 
 אני עכשיו חוזרת להגדרות. אנחנו מוסיפים הגדרה של מועמד. 

 ן את ההגדרה של מוסד להכשרת הנדסאים וטכנאים.ממה"ט ביקשו ממני לתק
"מוסד להכשרת הנדסאים וטכנאים בפיקוח המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיות ומדע 

 במשרד התעשייה והמסחר".
 

 לגבי הכשרת מורים, אני אבדוק.
 

 בילי שפירא:
 

 משרד החינוך אחראי על המכללות להוראה. 
 

 מירב ישראלי:
 

 החינוך. אני אבדוק עם משרד 
 

 :היו"ר מיכאל מלכיאור
 

 אנחנו מצביעים על הנוסח עם כל השינויים שערכנו בו. 
 

 סילבן שלום:
 

ראש הוועדה על התגייסותו יוצאת הדופן לטובת העניין הזה ועל -אני רוצה להודות ליושב 
הקצאת הישיבות והקצאת היועצת המשפטית. תודה למירב על ההתמסרות ועל השעות הרבות 

הקדישה, וכך גם עשו כל אלה שיושבים כאן. אני מודה לכם על הפתרונות היצירתיים, על  שהיא
האפשרות להגיע להסכמות, למרות שלא הגענו להסכמות מלאות, וכמובן אני מודה לחבר הכנסת 
מילר. אני מודה לצוות הוועדה על כך שהעלו את הנושא לסדר היום ועשו הכול. אני חושב שזה 

 מסוג החוקים שבאמת נותנים כיוון נכון.חוק טוב והוא 
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 :היו"ר מיכאל מלכיאור

 
 אנחנו נצביע באופן פורמאלי. 

 
 מי בעד קבלת החוק עם כל השינויים?

 
 ה צ ב ע ה

 
 אושר פה אחד

 
 

 אין נמנעים ואין מתנגדים.
 

ראש, -אני מחזק את דבריו של חבר הכנסת סילבן שלום. חוץ ממה שהוא אמר על היושב 
 ה נכון.הכול הי

 
 אני מודה לכולכם על שיתוף הפעולה. 

 
 
 
 
 
 

 15:40הישיבה ננעלה  בשעה  
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התשס"ז-2007* הסטודנט, זכויות חוק

פרשנות א': פרק

-1.הגדרות בחוק זה

ד'; פרק להוראות בהתאם סטודנטים ידי על הנבחר גוף - סטודנטים" "אגודת

בחוק המועצה גבוהה כמשמעותה להשכלה המועצה גבוהה" - "המועצה להשכלה
להשכלה גבוהה); המועצה חוק (להלן - התשי"ח-11958 גבוהה, להשכלה

מאלה: אחד שהוא מוסד - "מוסד"

גבוהה; להשכלה המועצה לחוק 9 סעיף לפי שהוכר מוסד (1)

להשכלה המועצה לחוק 21א סעיף לפי אישור תעודת היתר או שקיבל מוסד (2)
גבוהה;

להשכלה המועצה לחוק 28א סעיף לפי הוכר מעניק שהוא שהתואר מוסד (3)
גבוהה;

לחוק המועצה להשכלה גבוהה ו–25ד 25ג סעיפים לפי רישיון שקיבל מוסד (4)
לחוק המועצה להשכלה גבוהה; 25ט סעיף רישיון זמני לפי או

המסחר התעשיה  משרד  שבפיקוח וטכנאים הנדסאים להכשרת  מוסד  (5)
והתעסוקה;

בישראל; להכשרת עובדי הוראה מוסד (6)

בפסקאות (1) עד (6); המנויים במסגרת המוסדות אקדמית קדם (7) מכינה

במוסד; מועמד לקבלה ללימודים - "מועמד"

במוסד; הלומד תלמיד - "סטודנט"

ללימודים במוסד; להתקבל מועמד של בקשה - "רישום ללימודים"

- שר החינוך. "השר"

יסוד עקרונות ב': פרק

ישראל לנגישות2.מטרה ותושב הישראלי האזרח לזכויות עקרונות לקבוע זה של חוק מטרתו
בישראל הכרה במחויבות החברה מתוך הסטודנט, גבוהה, ועקרונות לזכויות להשכלה

בהשכלה גבוהה. הזדמנויות ולשוויון לזכויות אלה

להשכלה הזכות
גבוהה

במוסד3. בקבלה ללימודים הזדמנויות לשוויון הזכות ישראל תושב ישראלי או אזרח לכל
זה. חוק להוראות בכפוף תיכונית, על והשכלה גבוהה השכלה רכישת לצורך

המוצא4.איסור הפליה ארץ או מטעמי עדתיים מטעמים סטודנטים או יפלה מועמדים לא מוסד (א)
מקום או מין דת, לאום, של מטעמים או החברתי-כלכלי הוריהם, רקעם של או שלהם

מאלה: אחד בכל מגורים,

למוסד; וקבלה ללימודים רישום (1)

קבלה לתחומי לימוד; (2)

מיוחדים. למסלולי לימוד קבלה (3)

מסלולי של או נפרדים מוסדות בקיומם של קטן (א) סעיף לפי הפליה יראו לא (ב)
קידום נפרדים לצורך לימוד  של מסלולי מטעמי דת, ולנשים לגברים  נפרדים  לימוד

9(ב). סעיף לפי קבלה מקלים תנאי ושל אוכלוסיה מסוימות קבוצות

ארץ אודות על מידע לספק חובה דרישת  יכללו  לא  ללימודים הרישום טופסי (ג)
למנוע כדי זה קטן סעיף בהוראת אין לאום; או דת הוריו, של או המועמד של המוצא
למסלולי קבלה לענין וכן המועמד, בהסכמת נפרד, בטופס כאמור, מידע לקבל בקשה
קידום נפרדים לצורך לימוד  למסלולי או דת מטעמי ולנשים נפרדים לגברים  לימוד

9(ב). סעיף לפי קבלה מקלים תנאי לענין או אוכלוסיה מסוימות קבוצות

דעותיו,5. את להביע החופש לכל סטודנט דין, לפי כל המוקנית זכות מכל לגרוע בלי
אין בהוראת בו; המובעים הלימוד והערכים של חומר תוכנו לגבי עמדותיו והשקפותיו
הדעות, העמדות הבעת אופן את להסדיר מוסד של סמכותו את להגביל זה כדי סעיף

התקין. מהלך הלימודים על לצורך שמירה ההשקפות או

הנוגעים6. לרבות בנושאים ונושא, תחום בכל ולהפגין החופש להתארגן סטודנט לכל
המוסד. בתקנון זה הקבועים בענין הכללים ולזכויותיהם, לפי לסטודנטים

ה'.7. עד ב' פרקים זכויותיו לפי את לממש מסטודנט ממועמד או ימנע לא מוסד

באתר8. לימודים, שנת  כל בתחילת זה, חוק של הוראותיו את יפרסם  מוסד (א)
לוח המודעות ועל המוסד של ובידיעון בשנתון כזה, קיים אם המוסד, האינטרנט של

המוסד. בתחומי מרכזי במקום

בכתב, המוסד, של והמינהלי חברי הסגל האקדמי כל לידיעת יביא מוסד ראש (ב)
זה. חוק של עיקריו את לימודים, שנת כל בתחילת

לימודים לענין והוראות למוסדות קבלה ללימודים, רישום ג': פרק

מידה9. אמות לפי יהיו והם למוסד, הקבלה בתנאי מועמדים בין הפליה תהיה לא (א)
כדי זה סעיף בהוראת אין השונים; הלימוד ולמסלולי הלימוד לתחומי המוסד שיקבע

גבוהה. המועצה להשכלה חוק בהוראות לפי לפגוע

לשם קידום הקבלה את תנאי להקל מוסד רשאי (א), בסעיף קטן האמור על אף (ב)
חברתי- של רקע מטעמים מקבוצות אוכלוסיה מסוימות, לרבות של מועמדים הנגישות

כלכלי.

חדשים; 10. 350 שקלים על יעלו שלא אחידים רישום דמי תמורת יהיה ללימודים הרישום
הלשכה שמפרסמת לצרכן המחירים  למדד צמוד יהיה זה  בסעיף האמור הסכום

המוסדות. ידי על ויפורסם בתקנות, השר שיקבע במועדים לסטטיסטיקה המרכזית

לשם11. הדרוש אחר נתון וכל מסמך כל המוסד, דרישת לפי למוסד, ימציא מועמד (א)
4(ג). סעיף להוראות בכפוף למוסד, והקבלה ללימודים הרישום הליך

מלבד (א), קטן בסעיף האמורים ובנתונים במסמכים שימוש כל יעשה לא מוסד (ב)
נתן אחר שהמועמד שימוש למוסד או המועמד קבלתו של הנדרש בתהליך השימוש

הסכמתו. את לו

האישיות12. נטיותיו פי  על  יירשם שאליו הלימודים תחום את  לבחור  רשאי מועמד
זה. חוק להוראות בניגוד קבלה ותנאי סייגים בפניו שיושמו בלי שלו, הענין ותחומי

__________
בהצעות פורסמו הסבר ודברי  החוק הצעת ;(2007 במאי   29) התשס"ז בסיון י"ב ביום בכנסת  * התקבל

.148 עמ' התשס"ז (21 במרס 2007), בניסן ב' מיום  ,145 ― הכנסת חוק  
1 ס"ח התשי"ח, עמ' 191.
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קבלה לתחומי לימוד; (2)

מיוחדים. למסלולי לימוד קבלה (3)

מסלולי של או נפרדים מוסדות בקיומם של קטן (א) סעיף לפי הפליה יראו לא (ב)
קידום נפרדים לצורך לימוד  של מסלולי מטעמי דת, ולנשים לגברים  נפרדים  לימוד

9(ב). סעיף לפי קבלה מקלים תנאי ושל אוכלוסיה מסוימות קבוצות

ארץ אודות על מידע לספק חובה דרישת  יכללו  לא  ללימודים הרישום טופסי (ג)
למנוע כדי זה קטן סעיף בהוראת אין לאום; או דת הוריו, של או המועמד של המוצא
למסלולי קבלה לענין וכן המועמד, בהסכמת נפרד, בטופס כאמור, מידע לקבל בקשה
קידום נפרדים לצורך לימוד  למסלולי או דת מטעמי ולנשים נפרדים לגברים  לימוד

9(ב). סעיף לפי קבלה מקלים תנאי לענין או אוכלוסיה מסוימות קבוצות

דעותיו,5. את להביע החופש לכל סטודנט דין, לפי כל המוקנית זכות מכל לגרוע בלי
אין בהוראת בו; המובעים הלימוד והערכים של חומר תוכנו לגבי עמדותיו והשקפותיו
הדעות, העמדות הבעת אופן את להסדיר מוסד של סמכותו את להגביל זה כדי סעיף

התקין. מהלך הלימודים על לצורך שמירה ההשקפות או

הנוגעים6. לרבות בנושאים ונושא, תחום בכל ולהפגין החופש להתארגן סטודנט לכל
המוסד. בתקנון זה הקבועים בענין הכללים ולזכויותיהם, לפי לסטודנטים

ה'.7. עד ב' פרקים זכויותיו לפי את לממש מסטודנט ממועמד או ימנע לא מוסד

באתר8. לימודים, שנת  כל בתחילת זה, חוק של הוראותיו את יפרסם  מוסד (א)
לוח המודעות ועל המוסד של ובידיעון בשנתון כזה, קיים אם המוסד, האינטרנט של

המוסד. בתחומי מרכזי במקום

בכתב, המוסד, של והמינהלי חברי הסגל האקדמי כל לידיעת יביא מוסד ראש (ב)
זה. חוק של עיקריו את לימודים, שנת כל בתחילת

לימודים לענין והוראות למוסדות קבלה ללימודים, רישום ג': פרק

מידה9. אמות לפי יהיו והם למוסד, הקבלה בתנאי מועמדים בין הפליה תהיה לא (א)
כדי זה סעיף בהוראת אין השונים; הלימוד ולמסלולי הלימוד לתחומי המוסד שיקבע

גבוהה. המועצה להשכלה חוק בהוראות לפי לפגוע

לשם קידום הקבלה את תנאי להקל מוסד רשאי (א), בסעיף קטן האמור על אף (ב)
חברתי- של רקע מטעמים מקבוצות אוכלוסיה מסוימות, לרבות של מועמדים הנגישות

כלכלי.

חדשים; 10. 350 שקלים על יעלו שלא אחידים רישום דמי תמורת יהיה ללימודים הרישום
הלשכה שמפרסמת לצרכן המחירים  למדד צמוד יהיה זה  בסעיף האמור הסכום

המוסדות. ידי על ויפורסם בתקנות, השר שיקבע במועדים לסטטיסטיקה המרכזית

לשם11. הדרוש אחר נתון וכל מסמך כל המוסד, דרישת לפי למוסד, ימציא מועמד (א)
4(ג). סעיף להוראות בכפוף למוסד, והקבלה ללימודים הרישום הליך

מלבד (א), קטן בסעיף האמורים ובנתונים במסמכים שימוש כל יעשה לא מוסד (ב)
נתן אחר שהמועמד שימוש למוסד או המועמד קבלתו של הנדרש בתהליך השימוש

הסכמתו. את לו

האישיות12. נטיותיו פי  על  יירשם שאליו הלימודים תחום את  לבחור  רשאי מועמד
זה. חוק להוראות בניגוד קבלה ותנאי סייגים בפניו שיושמו בלי שלו, הענין ותחומי

של הביטוי חופש
סטודנטים

ההתארגנות  חופש
סטודנטים של

זכויות מימוש

הוראות פרסום
החוק

תנאי קבלה

רישום דמי

מידע  מסירת
מועמד ידי על

של בחירה זכות
לימודים תחום
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סטודנט תעודת13.תעודת במוסד הלומד סטודנט לכל ינפיקו זה, לענין מטעמו סטודנטים אגודת או מוסד
זה (בחוק זה חוק לפי זכויותיו מימוש  לצורך  הסטודנט  לזיהוי שתשמש  סטודנט,

סטודנט). תעודת -

הסטודנטים14.מלגות שיובאו לידיעת כלל אמות מידה יחולקו לפי ידי מוסד המוענקות על מלגות
מלגות סיוע לחלוקת עדיפות תינתן מלגות בהענקת מוסד; לאותו במוסד והמועמדים
בהוראות אין הצטיינות; מלגות ולחלוקת אקדמיים והישגים חברתי-כלכלי בסיס על

אחרות. אמות מידה לפי מלגות חלוקת כדי למנוע זה סעיף

ועבודות (בסעיף15.בחינות השונים בקורסים מסכמת בחינה  כל של  מועדיה את יפרסם מוסד  (א)
לידיעת יובא בחינה במועד שינוי כל לקורסים; הרישום למועד סמוך בחינה) - זה

הסטודנטים.

יסוד, בקורסי בחינות לרבות בחינה, בכל להיבחן זכאי ראשון לתואר סטודנט (ב)
הישגיו בבחינות קשר לרמת בלא המוסד, שקבע מועדים הקורס, בשני שבה נלמד בשנה
וזאת בהתאם לנוהלי הסטודנט, פגיעה בזכויותיו של ובלא הקודמות באותם תנאים

והציון הקובע. לבחינה הרישום אופן לענין המוסד, לרבות

מסכמת עבודה ובכל בה שנבחן בכל מחברת בחינה לעיין לסטודנט יאפשר מוסד (ג)
העתק מהן, לקבל הוא רשאי וכן שלהן, הציונים ופרסום בדיקתן לאחר בקורס שהגיש

בתמורה לעלות העותק.

ובלבד (ג), כאמור בסעיף קטן עבודה, או בחינה של ציון זכאי לערער על סטודנט (ד)
הערעור. טרם הגשת בעבודה בבחינה או שעיין

להשעיית זכות
הלימודים

שנות16. שתי על תעלה לתקופה שלא לתואר הראשון את לימודיו להשעות זכאי סטודנט
הודעת הסטודנט לתואר; אופן לימודיו שנות במנין לו תימנה שתקופה זו לימודים, בלי

זה. לענין המוסד יהיה בהתאם לנוהלי הלימודים השעיית על

התנהגות כללי
משמעת ותקנון

המתייחסים להתנהגות17. התנהגות כללי זה, חוק להוראות בכפוף יקבע ויפרסם, מוסד
ובתחומי הלימודים בזמן  לרבות  במוסד, לימודיהם עם בקשר  וסטודנטים  מועמדים
בשל והעונשים הצפויים משמעת תקנון ובהם הסטודנטים, במעונות ובכלל זה המוסד,

משמעת). עבירות - זה (בפרק בו הקבועים הכללים הפרת

משמעת ועדת
ערעורים וועדת

הרכבן;18. את ויפרסם משמעת, בעבירות לדיון ערעורים, וועדת משמעת ועדת יקים מוסד
מוסד, באותו הסטודנטים אגודת ומנציגי ההוראה סגל מנציגי תורכב הערעורים ועדת

הסטודנטים. מנציגי - סטודנטים אגודת במוסד אין ואם

הליכים
זכות משמעתיים,

טיעון וזכות ערעור

שענינו19. הסטודנט השתתפות בלא לא תתכנס ערעורים ועדת או משמעת ועדת (א)
הופיע בלא ולא בענינו או הוזמן לדיון כך מראש ויתר על כן אם אלא נדון לפניהן,

סביר. הצדק

הזדמנות לו לאחר שניתנה אלא משמעת בעבירת סטודנט מועמד או יורשע לא (ב)
כן אם אלא  מהלימודים יורחק ולא המוסד, לנוהלי בהתאם טענותיו, את להשמיע 
החלטתה על וזכות לערער משמעת ועדת לפני טענותיו את הזדמנות להשמיע לו ניתנה

ערעורים. ועדת לפני

במוסד הסטודנטים אגודת ד': פרק

לאגודת בחירות
הסטודנטים

עם20. שייקבע, בתיאום במועד לאגודת הסטודנטים במוסד בחירות יאפשר לקיים מוסד
המוסד. הנהלת

אגודת תקנון
הסטודנטים

הסטודנטים21. שיפורסם לכלל הסטודנטים אגודת תקנון לפי הסטודנטים תפעל אגודת
הסטודנטים. אגודת במשרדי לעיון ויעמוד במוסד,

סטודנטים קבילות נציב ה': פרק

להגיש22. רשאי במוסד סטודנט וכל מועמד כל סטודנטים; קבילות נציב יהיה מוסד בכל
(בסעיף תלונות לברר המוסמך במוסד לגוף אחר או הסטודנטים קבילות לנציב תלונה
משמעתי לרבות במסגרת הליך זה, חוק לפי זכויותיו סבר שנפגעו הנציב), אם - זה
הנציב במוסד; המינהלי או האקדמי מצד הסגל ראוי ליחס זכה שלא או ד', פרק לפי
המלצותיו את להעביר הוא ורשאי למתלונן, וישיב שקיבל תלונה כל ויברר יבדוק
על שנה, המוסד, מדי לראש הנציב ידווח כן במוסד, מוסמך גורם התלונה לכל בענין

שנה. באותה התלונות לבירור פעולותיו

שונות הוראות ו': פרק

אנשים23. שוויון חוק הוראות לרבות דין, כל מהוראות לגרוע כדי זה חוק בהוראות אין
התשנ"ח-21998. מוגבלות, עם

ובלבד24. לביצועו, הנוגע תקנות בכל להתקין רשאי זה והוא חוק ביצוע על ממונה השר
בהסכמת יותקנו והתעסוקה המסחר התעשיה משרד שבפיקוח מוסדות לענין שתקנות

התעשיה המסחר והתעסוקה. שר

"לרבות25. יבוא, בסופו 25א, בסעיף התשי"ח-31958, גבוהה, להשכלה המועצה בחוק
עבודה". ותנאי ושכר ודרגתו העובד דירוג לעבודה, קבלה לענין

.26- הכנסה4 מס בפקודת

40ג - בסעיף (1)

יבוא: קטן (א) במקום סעיף (א)

בחשבון תובא - יחיד) (בסעיף זה ישראל של יחיד תושב המס בחישוב "(א)
נקודת ומחצית ראשון אקדמי תואר לקבל זכאי הוא אם אחת זיכוי נקודת

להשכלה גבוהה."; ממוסד שני, אקדמי תואר לקבל זכאי אם הוא זיכוי

"נקודת יבוא זה" בסעיף כאמור זיכוי נקודת "מחצית במקום (ב), קטן בסעיף (ב)
לפי הענין,"; זה, בסעיף כאמור זיכוי נקודת מחצית אחת או זיכוי

אחת", זיכוי "נקודת יבוא זיכוי"  נקודת  "מחצית  במקום  (ג), קטן בסעיף (ג)
בעבור"; זה בסעיף כאמור "ומחצית נקודת זיכוי יבוא "ובעבור" ובמקום

- (ד) קטן בסעיף (ד)

"נקודת יבוא מס" בחמש שנות נקודת זיכוי, "מחצית במקום (1) בפסקה (1),
מס"; שנות בשתי נקודת זיכוי, ומחצית שנות מס, בשלוש אחת, זיכוי

יבוא "(1) בפסקה כאמור זיכוי נקודת "מחצית במקום ,(2) (2) בפסקה 
אחת"; זיכוי "נקודת

"נקודת יבוא זה" בסעיף כאמור זיכוי נקודת "מחצית במקום (ה), קטן בסעיף (ה)
הענין,"; זה, לפי בסעיף כאמור זיכוי נקודת או מחצית אחת זיכוי

אם "לבחור יבוא זיכוי" נקודת "למחצית במילים החל הסיפה במקום 40ה, בסעיף (2)
הענין, לפי זיכוי, נקודת מחצית אחת או נקודת זיכוי שלו המס בחישוב בחשבון יובאו

40ד". סעיף לפי זיכוי נקודת מחצית או 40ג סעיף לפי
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סטודנטים קבילות נציב ה': פרק

להגיש22. רשאי במוסד סטודנט וכל מועמד כל סטודנטים; קבילות נציב יהיה מוסד בכל
(בסעיף תלונות לברר המוסמך במוסד לגוף אחר או הסטודנטים קבילות לנציב תלונה
משמעתי לרבות במסגרת הליך זה, חוק לפי זכויותיו סבר שנפגעו הנציב), אם - זה
הנציב במוסד; המינהלי או האקדמי מצד הסגל ראוי ליחס זכה שלא או ד', פרק לפי
המלצותיו את להעביר הוא ורשאי למתלונן, וישיב שקיבל תלונה כל ויברר יבדוק
על שנה, המוסד, מדי לראש הנציב ידווח כן במוסד, מוסמך גורם התלונה לכל בענין

שנה. באותה התלונות לבירור פעולותיו

שונות הוראות ו': פרק

אנשים23. שוויון חוק הוראות לרבות דין, כל מהוראות לגרוע כדי זה חוק בהוראות אין
התשנ"ח-21998. מוגבלות, עם

ובלבד24. לביצועו, הנוגע תקנות בכל להתקין רשאי זה והוא חוק ביצוע על ממונה השר
בהסכמת יותקנו והתעסוקה המסחר התעשיה משרד שבפיקוח מוסדות לענין שתקנות

התעשיה המסחר והתעסוקה. שר

"לרבות25. יבוא, בסופו 25א, בסעיף התשי"ח-31958, גבוהה, להשכלה המועצה בחוק
עבודה". ותנאי ושכר ודרגתו העובד דירוג לעבודה, קבלה לענין

.26- הכנסה4 מס בפקודת

40ג - בסעיף (1)

יבוא: קטן (א) במקום סעיף (א)

בחשבון תובא - יחיד) (בסעיף זה ישראל של יחיד תושב המס בחישוב "(א)
נקודת ומחצית ראשון אקדמי תואר לקבל זכאי הוא אם אחת זיכוי נקודת

להשכלה גבוהה."; ממוסד שני, אקדמי תואר לקבל זכאי אם הוא זיכוי

"נקודת יבוא זה" בסעיף כאמור זיכוי נקודת "מחצית במקום (ב), קטן בסעיף (ב)
לפי הענין,"; זה, בסעיף כאמור זיכוי נקודת מחצית אחת או זיכוי

אחת", זיכוי "נקודת יבוא זיכוי"  נקודת  "מחצית  במקום  (ג), קטן בסעיף (ג)
בעבור"; זה בסעיף כאמור "ומחצית נקודת זיכוי יבוא "ובעבור" ובמקום

- (ד) קטן בסעיף (ד)

"נקודת יבוא מס" בחמש שנות נקודת זיכוי, "מחצית במקום (1) בפסקה (1),
מס"; שנות בשתי נקודת זיכוי, ומחצית שנות מס, בשלוש אחת, זיכוי

יבוא "(1) בפסקה כאמור זיכוי נקודת "מחצית במקום ,(2) (2) בפסקה 
אחת"; זיכוי "נקודת

"נקודת יבוא זה" בסעיף כאמור זיכוי נקודת "מחצית במקום (ה), קטן בסעיף (ה)
הענין,"; זה, לפי בסעיף כאמור זיכוי נקודת או מחצית אחת זיכוי

אם "לבחור יבוא זיכוי" נקודת "למחצית במילים החל הסיפה במקום 40ה, בסעיף (2)
הענין, לפי זיכוי, נקודת מחצית אחת או נקודת זיכוי שלו המס בחישוב בחשבון יובאו

40ד". סעיף לפי זיכוי נקודת מחצית או 40ג סעיף לפי

__________
2 ס"ח התשנ"ח, עמ' 152.

.322 עמ' התשס"ו, 3 ס"ח התשי"ח, עמ' 191;

.143 עמ' התשס"ז, ס"ח ;120 עמ' חדש 6, נוסח ישראל, מדינת 4 דיני

קבילות נציב
סטודנטים

שמירת דינים

ותקנות ביצוע

חוק תיקון
להשכלה המועצה

15 מס' - גבוהה

מס פקודת תיקון
156 מס' - הכנסה
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התשס"ז (1 בספטמבר 2007).27.תחילה באלול י"ח 26, ביום סעיף זה, למעט חוק תחילתו של (א)

זה,  26 לחוק בסעיף כנוסחם הכנסה, מס לפקודת ו–40ה 40ג סעיפים תחילתם של (ב)
ברפואה, שלישי אקדמי או לתואר ראשון אקדמי לימודיו לתואר את שסיים יחיד לגבי

.2007 המס בשנת לתואר שלישי, ישיר לימודים או במסלול שיניים ברפואת

אולמרט  אהוד
הממשלה ראש

ר תמי לי  ו  י
החינוך שרת

איציק  דליה
המדינה נשיא מקום ממלאת

איציק  דליה
יושבת ראש הכנסת

התשס"ז-2007* בישראל, הדרוזים למורשת המרכז חוק

החוק מטרת א': פרק
בישראל.1.מטרת החוק למורשת הדרוזים מרכז זה להקים חוק של מטרתו

                        פרק ב': פרשנות

-2.הגדרות בחוק זה

הדרוזים; למורשת מרכז - "המרכז"

;29 סעיף שהוקם לפי המרכז ארכיון "הארכיון" -

בחוק כהגדרתם - המדינה" ממוסדות "מוסד ארכיוני", "חומר "הגנזך", "הגנז",
הארכיונים;

;22 סעיף הדרוזים שהוקם לפי מורשת - המכון לחקר "המכון"

;32 סעיף לפי שהוקם המוזיאון - "המוזיאון"

התשט"ו-11955; הארכיונים, חוק - הארכיונים" "חוק

להשכלה המועצה  בחוק  כמשמעותם  - מוכר" "מוסד  גבוהה", להשכלה  "המועצה 
התשי"ח-21958; גבוהה,

התרבות הספורט. המדע - שר "השר"

ג': המוסדות פרק

המרכז א': סימן

המרכז והמוזיאון.3.הקמת הארכיון את המכון, יכלול הדרוזים; המרכז למורשת מרכז יוקם

המרכז תאגיד.4.מעמד יהיה המרכז (א)

התשי"ח-1958 המדינה, מבקר בחוק כמשמעותו מבוקר גוף יהיה המרכז  (ב)
משולב]3. [נוסח

חבריה:5. ואלה השר, שימנה חברים, 21 (א) למרכז תהיה מועצה בת

משרדו; מבין עובדי הממשלה, ראש המלצת נציגים לפי שני (1)

והספורט; התרבות המדע משרד עובדי מבין נציגים שני (2)

עובדי משרדו; מבין החינוך, שר המלצת נציג לפי (3)

עובדי משרדו; מבין התיירות, שר המלצת נציג לפי (4)

לפי המלצתו; הגנזך עובד הגנז, או (5)

לפעילות המרכז, הנוגעים בתחומים מומחיות בעלי אקדמיה חמישה אנשי (6)
גבוהה; להשכלה המועצה עם בהתייעצות

בתחומה; פועל המקומית שהמרכז הרשות ראש (7)

מקומיות שמרבית אוכלוסייתן רשויות ראשי מבין מרכז השלטון המקומי נציג (8)
;(7) האמורה בפסקה המקומית הרשות דרוזית, למעט

ומשוררים. סופרים דת, אנשי שמתוכם ציבור, נציגי שבעה (9)

הדרוזית. האוכלוסיה מקרב יהיו המועצה מחברי לפחות שלישים שני (ב)

המנויים6. חבריה מקומו, מבין ממלא ואת ראש היושב את באישור השר, תמנה, המועצה
5(א). שבסעיף (6) או (9) בפסקאות

.7- המועצה תפקידי

המרכז; של הכללית מדיניותו את לקבוע (1)

ומהמנהל הכללי; המנהל מהוועד המרכז פעילות על לקבל דוחות (2)

שלו. השנתית העבודה תכנית ואת המרכז תקציב את לאשר (3)

בשנה.8. אחת פעם לפחות תתכנס המועצה (א)

ויקבע את המועצה ישיבות את יזמן הוא ישיבותיה; את ינהל המועצה ראש (ב) יושב
יומן. וסדר מקומן מועדן,

לפיו. או זה בחוק נקבעו שלא עבודתה ככל סדרי את תקבע המועצה (ג)

שהם:9. חברים, תשעה של מנהל ועד המועצה חברי מבין ימנה השר (א)

;(1)5 סעיף לפי שמונו אלה מבין הממשלה ראש נציג (1)

;(2)5 סעיף לפי מבין אלה שמונו השר נציג (2)

;(4)5 סעיף שמונה לפי שר התיירות נציג (3)

;(5)5 סעיף שמונה לפי הגנזך או עובד הגנז (4)

;(6)5 לפי סעיף שמונו אלה מבין אקדמיה שני אנשי (5)

;(7)5 לפי סעיף שמונה המקומית ראש הרשות (6)

.(9)5 לפי סעיף שמונו אלה מבין ציבור שני נציגי (7)

מבין מקומו, ממלא ואת ראש  היושב את השר, באישור ימנה,  המנהל הוועד (ב)
(א). שבסעיף קטן (5) או (7) בפסקאות המנויים חבריו

__________
בהצעות פורסמו הסבר ודברי  החוק הצעת ;(2007 ביוני   4) התשס"ז בסיון י"ח ביום בכנסת  * התקבל

.67 עמ' התשס"ז (12 בפברואר 2007), בשבט כ"ד מיום  ,132 ― הכנסת חוק  
1 ס"ח התשט"ו, עמ' 14.

2 ס"ח התשי"ח, עמ' 191.

3 ס"ח התשי"ח, עמ' 92.
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 ד' סיון, תשע"ז
 2017מאי,  29

 LC500: סימוכין    
 

 לכבוד
 להשכלה גבוההראשי המוסדות 

 

 , שלום רב

 

ב בנושא הרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה "תשפ-ז"מדיניות רב שנתית לשנים תשע :הנדון

 לחרדים

  

משקיעות בשנים האחרונות ( ת"הוות)והוועדה לתכנון ולתקצוב ( ג"המל)המועצה להשכלה גבוהה 

, הקצאת המשאבים הנדרשים לכךתוך , מאמצים רבים להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית

זאת מתוך תפיסה שעל אף המורכבות והמחלוקות בנושא ראוי כי מערכת ההשכלה הגבוהה תפתח את 

 .ותאפשר השתלבותה באקדמיה, שעריה בפני האוכלוסייה החרדית

 

אקדמיים וכלכליים פעמים רבות , משפטיים, ציבוריים, נושא מורכב זה נדון על כלל היבטיו החברתיים

וכן פתיחתו לדיון ציבורי נרחב , י קבוצת חוקרים"לרבות עריכת מחקר מקיף שנעשה ע, ת"ג ובוות"במל

 .  זאת מתוך רצון לגבש מדיניות ברורה ומושכלת בנושא, ומשמעותי

 

התקבלה ההחלטה המצורפת למכתב זה לגבי המדיניות  23.5.2017ג ביום "בישיבתה האחרונה של המל

כאן המקום . ב בנושא הרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לחרדים"תשפ-ז"הרב שנתית לשנים תשע

למוסדות שמורה הזכות . ג כל חיוב למוסדות לפעול להנגשה בדרך המוצעת"לציין שאין בהחלטת המל

מוסד שיחליט לא לפעול . להחליט אם לפעול להנגשת ההשכלה הגבוהה לחרדים לפי אמות המידה שנקבעו

 .יפגע בכל דרך שהיאבהתוויה המוצעת לא י

 

 .ץ קבע במסגרת ההליכים המשפטיים בנושא זה"צ במועד שבג"ג הועברה לידיעת הבג"החלטת המל

 

, מר ישי פרנקל, ג להנגשת ההשכלה הגבוהה לחרדים"מל-ת"ר ועדת ההיגוי של ות"זה המקום להודות ליו

ג ומיוחד למר רביד "מל-ת"ות וכן לצוות המקצועי של, אשר מלווים את התהליך במסירות רבה, ולחבריה

 .   ג"מל-ת"המרכז את נושא החרדים בוות, עומסי
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 בברכת חג שבועות שמח            
 

 
 
 
 
 

 ,בברכה
 יפה זילברשץ 'פרופ

 ר ות"ת"יו
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 :העתקים
 ג"ר המל"שר החינוך ויו –מר נפתלי בנט 
 לחרדים ר ועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה"יו –מר ישי פרנקל 

 ת"ות-ג"ל מל"מנכ –מר גדי פרנק 
 ת"ות-ג"לים במל"סמנכ

 ת"ות-ג"מרכז נושא הנגשת ההשכלה הגבוהה לחרדים במל –מר רביד עומסי 
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 :בנושא 23.5.2017החלטת המועצה להשכלה גבוהה מיום 

הגבוהה לאוכלוסייה ב בנושא הרחבת הנגישות של ההשכלה "תשפ-ז"מדיניות רב שנתית לשנים תשע
 1החרדית

 

ב "תשפ-ז"מדיניות רב שנתית לשנים תשע: ג דיון מסכם בנושא"קיימה המל 23.5.2017בישיבתה ביום "

זאת בהמשך לדיונים קודמים שהתקיימו , בנושא הרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית

 .ג"ת ובמל"בנושא בוות

 ".כמצורף להלן 9444למסמך ' את עקרונות המדיניות בפרק בבתום הדיון החליטה המועצה לאשר 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 נוסח ההחלטה טעון אישור המל"ג 1

340



COUNCIL FOR HIGHER EDUCATION                המועצה להשכלה גבוהה  | |        العالي التعليم مجلس       

 

ד  |  4 ו מ ע  

 
 

Planning & Budgeting Committee | ועדה לתכנון ותקצוב וה  

 

 

 

 

 

 2ב והמלצות מדיניות"תשפ-ז"שנתית תשע-עקרונות המדיניות לתכנית הרב -פרק ב  

העקרונות המנחים לגיבוש המדיניות להרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית בתכנית 

 ב"תשפ-ז"תשעשנתית -הרב

ות"ת הם האחראים למציאת -שילוב החרדים בהשכלה הגבוהה הוא אינטרס מובהק של המדינה, ומל"ג .37

האמצעים להוצאתו אל הפועל. ההשכלה הגבוהה הפכה לתנאי בסיסי להשתלבות ולהצלחה בשוק 

ור התעסוקה, וחלק ניכר מתחומי העיסוק במשק המודרני חסומים בפני מי שחסרים השכלה זו. שיע

ההשתתפות הנמוך של האוכלוסייה החרדית בשוק התעסוקה פוגע לא רק במעמדם הכלכלי האישי, הוא 

גם מאט את ההתקדמות הכלכלית של המשק בכללותו. מחקרים שנערכו בשנים האחרונות הצביעו 

-בבירור על שיעור תעסוקה גבוה מאוד של בעלי תארים אקדמיים מקרב הציבור החרדי בהשוואה לנעדרי

 תואר, ולפער משמעותי מאוד ברמת ההכנסה בין שתי הקבוצות הללו.

ההחלטה האם ללמוד במוסד  –. במישור האינדיווידואלי ות"ת היא תכנית וולונטרית-תכנית המל"ג .38

אקדמי או לא היא החלטה הנתונה לשיקול דעתו של הפרט. בשונה, נאמר, משירות צבאי או אזרחי, 

מל"ג וות"ת אינן כופות על המוסדות להשכלה גבוהה  –ור המוסדי אין חובה כלשהיא ללמוד. במיש

דבר, ואינן שוללות את מרחב ההחלטה מהגופים המנהלים במוסדות אלה. ההחלטה האם לקחת חלק 

בתכניות לאוכלוסייה החרדית נתונה בידי כל מוסד. מוסד שיבחר שלא לפתוח תכניות או מסלולים 

 .ייחודיים לא ייפגע בשום דרך שהיא

לחופש המחקר  -, ובפרט מל"ג וות"ת מייחסות חשיבות מכרעת לשימור וביצור מעמדה של האקדמיה .39

אפה של -ולאיכות המחקר וההוראה. כל תכנית מחויבת לעמוד בהלימה לעקרונות אלה, שהם נשמת

האקדמיה. בחינה של מגמות ההווה מלמדת על שני רבדים בעשייה האקדמית: רובד אחד הוא הרובד 

 רי, והרובד השני הוא זה שנוגע בהכשרה מקצועית ברמה הגבוהה ביותר. המחק

הנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית תשקף גם היא את המגמות הללו: ההנגשה בתכניות  .40

למינימום את הפגיעה בערכי היסוד האקדמיים הדוגלים  תשאף להביאמחקר -או במוסדות מוטי

למחקר אמיתי. לעומת זאת, ההנגשה במוסדות או במסלולים  כך-בפתיחות ופלורליזם החשובים כל

                                                      
  23.5.2017שנשלח לחברי המל"ג לקראת ישיבת המל"ג שהתקיימה ביום  9444מתוך מסמך מס' 2 
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התעסוקה, שם נמצאים כיום מרבית הסטודנטים החרדים, תדגיש את איכות ההוראה. יחד עם -מוטי

זאת, אין בקיומן של הפרדות, מגדריות או מגזריות, כדי לפגוע באיכות ההכשרה המקצועית הנגזרת 

 יות מן הסוג השני.מן הלימודים האקדמיים במוסדות ובתכנ

. יש קושי רב בהבאת הסטודנטים החרדים ללימודים אקדמיים ובהצלחתם בלימודים. ההבדל מידתיות .41

התרבותי והשוני ברקע ההשכלתי מובילים לצורך בהפרדה מגזרית ומגדרית על מנת לגרום לסטודנטים 

 70%חרדים לבוא בשערי המוסדות להשכלה גבוהה. על סמך המחקר המלווה והסקר שנלווה לו, בין 

האוכלוסייה החרדית יימנעו מלימודים אקדמיים ללא ההפרדה המגדרית. נוסף על כך, פערים מ 80%-ל

משמעותיים ברקע ההשכלתי בשלבי התיכון מחייבים היערכות שונה לבנות ובייחוד לבנים מהמגזר 

לימודים  –ההבדלים התרבותיים והשוני ברקע ההשכלתי  –החרדי. לנוכח שני הגורמים המצרפיים 

לחרדים אך ורק במסגרות הרגילות לא מקיימים את העיקרון של שוויון הזדמנויות מהותי. אקדמיים 

מגדרית  –בעבור אוכלוסייה זו, שוויון הזדמנויות מהותי מחייב מתן אפשרות ללמוד במסגרות נפרדות 

ספק לסטודנטים מעטפת אקדמית הכוללת תגבורים וחונכויות ועוד. לצד כל ובנוסף לכך ל –ומגזרית 

האמור, מל"ג וות"ת אינן מאפשרות הפרדה מגדרית או מגזרית בהשכלה הגבוהה אלא במקרים 

מיוחדים כמו בנידון דידן. וגם במקרים אלה, יש לחתור לצמצום ההפרדה למינימום הנדרש. כך לדוגמא, 

שה על פי עיקרון זה, הלימודים במסגרות הנפרדות יוגבלו ללימודי התואר הראשון בלבד וההפרדה תיע

 במידתיות הראויה.

. מבדיקות שנערכו עלה כי בחלק מהמסגרות החרדיות יש בעיות שונות, שיפור המסגרות החרדיות .42

אשר פוגעות ברמת הלימודים בהן. כך למשל, בחלק מהמח"רים נמצא כי השיעורים, לרבות שיעורי 

כן, במספר  התרגול, מתבצעים בכיתות גדולות, כך שלא מתאפשר לכל התלמידים להתבטא. כמו

מח"רים נמצא כי המסלולים אינם מציעים מספיק קורסי בחירה. המל"ג מודעת לבעיות אלו, ותעמוד 

 שנתית הקרובה הן יתוקנו. -על כך כי בתכנית הרב

נזכיר כי תכניות המח"רים הן תכניות צעירות, וחלק מהפגמים האמורים נובע ממיעוט סטודנטים  .43

ות המח"רים והגידול במספר הסטודנטים והתקציבים המגיעים ומשאבים. אנו חותרים לכך שהתרחב

אליהם, בשילוב עם בקרה ואכיפה מצד המל"ג, יובילו לרמה אקדמית זהה בכל המח"רים בהשוואה 

למוסדות האם שלהם. כמו כן, המל"ג מאמינה, על סמך ניסיון עבר, כי הקפדה על רישום למכינות 

ים לתואר, יסייעו בהפחתת שיעורי הנשירה של הסטודנטים אקדמיות, ושיעורי תגבור במהלך הלימוד

 החרדיים במוסדות הלימוד השונים.

על בסיס העקרונות המנחים שפורטו לעיל וכן המידע שנאסף וההערות הרבות שהתקבלו במסגרת  .44

השימוע הציבורי, ההצעה המרכזית היא לקבוע הסדר )שעיקריו מפורטים להלן( אשר בסיסו נטוע 

ים כיום לשילוב חרדים בהשכלה הגבוהה, בכפוף לשינויים מסוימים ולהדגשות שונות. במתווה הקי

זאת, בעיקר במטרה להגביר את האפקטיביות של המתווה לשילוב חרדים נוספים בלימוד ההשכלה 
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הגבוהה, וכן לקבוע באופן ברור יותר את המנגנון להבטחת קיום המתווה, הלכה למעשה, לרבות בהיבט 

  של אכיפתו.

הטעם לגישה האמורה הינו בראש ובראשונה משום שלאחר בחינת מכלול השיקולים הרלוונטיים לעניין  .45

והאיזון )הקשה, ולעיתים קשה מאד( ביניהם, המסקנה היא כי בסיס המתווה הקיים הינו נכון וראוי 

 בעיקרו. 

יר להניח כי אמנם לא ניתן להתכחש לכך שהמתווה הקיים מספק רק חלק מהציבור החרדי וכי סב .46

מתווה "מפריד יותר" ימשוך חלק נוסף מהציבור החרדי אל עבר קניית השכלה גבוהה. עם זאת, לא 

ניתן להתכחש לכך שגם במתווה הקיים ישנה פגיעה לא מבוטלת בערכים נוגדים, ואף אם היא נעשית 

ובשוק הגברת שילוב הציבור החרדי בעולם ההשכלה הגבוהה  -לשם תכלית חשובה מאין כמוה 

 מתן משקל רק לצד אחד של המשוואה אינו סביר.  -העבודה בכלל, והאיכותי בפרט 

במלים אחרות, המתווה הנכון והמאוזן הוא כי ההסדר יוביל לכך שחלק מהותי מהציבור החרדי יוכל  .47

להשתלב מכוחו בלימודי השכלה גבוהה, וכי לשם כך תיערך, בין היתר, הפרדה מגדרית מסוימת. אך 

ד, הפגיעה בערכים הנוגדים תהיה בעוצמה שניתנת להכלה לפי ערכי היסוד המקובלים, וכמובן בד בב

ות"ת בפעולותיה להרחבת -הדין החל. להלן, אם כן, עקרונות המדיניות שיובילו את פעילות מל"ג -

 תשפ"ב.-שנתית תשע"ז-הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית בתכנית הרב

 

 

 המדיניות להרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדיתעקרונות 

המשך ההרחבה הכמותית, הגדרת יעדים לגידול משמעותי במספר הסטודנטים החרדים וכלים  .48

 לממש יעדים אלה

שנתית הקודמת, המכיר בכך שלעת עתה הפרדה היא -המשך המתווה של התכנית הרב .48.1

. חרדית, על רקע שילוב הפער הפדגוגי והתרבותיכורח המציאות לגבי מרבית האוכלוסייה ה

גידול  -הנתונים העולים מהמחקר המלווה מצביעים על הצלחת התכנית במדדים המרכזיים 

כמותי במספר הסטודנטים, גידול במספר התכניות, ושיפור משמעותי ביכולת התעסוקה 

-והניסיון שנצבר ב וההשתכרות של בוגרי תארים אקדמיים בציבור החרדי. הנתונים שבידינו

השנים האחרונות, מלמדים שהפרדה מגדרית ומגזרית היא מרכיב הכרחי בתכנית. כמו  15
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של כניסת אוכלוסיות שמרניות יותר להשכלה כן, בשנים האחרונות ניתן לראות מגמה 

 , המדגישה את הצורך במסגרות נפרדות. הגבוהה

החרדית בשנים האחרונות יצרה אמון ות"ת אל מול האוכלוסייה -יתר על כן, פעילות מל"ג .48.2

והערכה הדדית בין הציבור החרדי ומערכת ההשכלה הגבוהה, כאשר למסגרות החרדיות 

יש תפקיד מפתח בתהליך זה. אמון זה אינו מובן מאליו ויש לו חשיבות רבה בהמשך 

השתלבות האוכלוסייה החרדית בהשכלה הגבוהה ובתעסוקה. סגירה או צמצום של 

רדיות יפגעו קשות באמון עם האוכלוסייה החרדית ויסיגו את שילוב האוכלוסייה המסגרות הח

 החרדית בהשכלה הגבוהה שנים אחורה.

לאור האמור, על מנת להגדיל את מספר הסטודנטים החרדים בהשכלה הגבוהה ולשמור על  .48.3

שנתית הבאה היא להמשיך במדיניות -האמון מול המגזר החרדי, המדיניות בתכנית הרב

ימות ולהרחיב ולחזק את המח"רים הקיימים. יחד עם זאת, לאור פריסת המסגרות אין הקי

הכשרת  -צורך בהקמת מח"רים חדשים, פרט במקרים חריגים של צורך ייחודי לאומי כגון 

 מורים, תמיכה בפריפריה, והגדלת אחוז הסטודנטים החרדים באוניברסיטאות.

וים מהסטודנטים החרדים הפוטנציאליים . שיעור מסתכניות ומסלולים משלביםפיתוח  .48.4

. המל"ג, תעודד הרגילים מוכנים, ואולי אף מעוניינים, להשתלב בתכניות בתוך הקמפוסים

קיומן של חלופות שיאפשרו לימודים של קבוצות רחבות יותר בחברה החרדית בתוך 

נפרדות  הקמפוסים הרגילים. השתלבות זו אפשרית בתכניות ובכיתות הרגילות ו/או בכיתות

 לחרדים, כאשר כל יתר המרחב הציבורי משותף עם כלל הסטודנטים. 

הפרדה מגדרית בתוך הקמפוסים עשויה להעלות קשיים. ראשית, רעיון זה טומן בחובו  .48.5

לגיטימציה של הפרדה במרחב הקמפוס הכללי. כמן כן, מודל זה גם עלול לפגוע בסטודנטיות 

הפרדה המגדרית "מתקרבת" אליהם. לצד זאת, ובסטודנטים שאינם חרדים, שהלימודים ב

לאפשרות זו יש יתרונות רבים, הן בהיבטים אקדמיים והן בהיבטים חברתיים. כמו כן, מודל 

זה מקטין מאוד את הפגיעה בשוויון הנגרמת כתוצאה מעצם הקמת מסגרות אקדמיות 

מתיישב עם מדיניות  נפרדות לציבור החרדי, ומונע יצירת "איים" של הפרדה. כמו כן רעיון זה

 המל"ג להבטחת האיכות האקדמית של תכניות הלימודים לחרדים. 

לאור האמור, כמהלך ניסיוני, מל"ג תאפשר לפתוח כיתות נפרדות לאוכלוסייה החרדית  .48.6

בשולי הקמפוסים. הפרדה זו תותר בכיתות הלימוד בלבד, והמרחב הציבורי מחוצה להן 

ובהתאם בכפוף ת זו תותר במשורה בלבד יישאר ויישמר כמרחב מעורב. אפשרו

זאת, בנוסף  של המל"ג.התחומיות לקריטריונים שיאושרו בפורום יושבי ראש ועדות המשנה 

לקראת סוף  לעמידה בכללים הרגילים לאישור והסמכה של כל תוכנית ותוכנית בנפרד.
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ההשלכות והמשמעויות של מהלך ניסיוני זה והנושא  התוצאות, התכנית הרב שנתית ייבחנו

 יובא לדיון מחודש.

לעידוד שונות מודל מתאים שיכלול אפשרויות במהלך החומש הקרוב תפעל המל"ג לגבש  .48.7

מענה לסוגיות המשפטיות מעטפת מתאימה ושילוב גם בתוך הקמפוסים הרגילים, תוך מתן 

 ת( הקשורות בפיתוח מודל זה.והציבוריות )בהקשרי מגדר, מרחב ציבורי ותרבו

שנתית -. הגדרת קהל היעד למסגרות החרדיות נקבעה בתכנית הרבהגדרת קהל היעד .48.8

הקודמת על בסיס שני קריטריונים מצטברים: פערים אקדמיים ופערים תרבותיים. השילוב 

של שני היבטים אלה הצדיק מהותית ומשפטית הקמת המסגרות נפרדות לאוכלוסייה 

הנשענת על פיקוח משרד החינוך על בית הספר התיכון שבו  -רה שנבחרה החרדית. ההגד

 :3משקפת את שני ההיבטים האלה. להלן ההגדרה המלאה -למד הסטודנט 

: התלמיד למד מכתה ט' עד י"ב במוסד חינוך תרבותי ייחודי כהגדרתו בחוק מוסדות בנים

אורחות דת ותפיסת עולם , או במוסד בעל 2008 –חינוך תרבותיים ייחודיים, תשס"ח 

 חרדית, המצוי בפיקוח אחר של משרד החינוך.

: התלמידה למדה מכתה ט' עד כתה י"ב במוסד בעל אורחות דת ותפיסת עולם חרדית, בנות

 המצוי בפיקוח אחר של משרד החינוך.

שנתית הבאה תישמר ההגדרה הקיימת, קרי, קבלת תלמידים אשר למדו -בתכנית הרב .48.9

אקדמי  -"י הגדרות משרד החינוך והחוק, ובהתאם לשני הרציונאלים בתיכון חרדי עפ

 במצטבר.  -ותרבותי 

קבלת לאפשרות עם זאת, לאחר בחינת מכלול העמדות והטענות בנושא, יש מקום למתן  .48.10

מענה למועמדים אשר על מנת לתת  באופן צר וחריג, זאתלהגדרת קהל היעד,  "חריגים"

זאת, מבחינה מהותית ובהתבסס על הרציונלים להקמת  אינם נכללים בהגדרה, אך יחד עם

בפרט לאור הצורך  המסגרת החרדיות, יש מקום לאפשר השתלבותם במסגרות אלה,

 . הלאומי לשילוב אוכלוסיה זו בהשכלה הגבוהה ובתעסוקה )כפי שנקבע בהחלטות ממשלה(

רים, כל ההחרגה המות 10%על בסיס עקרונות אלה, ולצורך קבלת סטודנטים במסגרת  .48.11

גון ועדת מוסד יגבש לעצמו כללים ומדיניות ברורים, לרבות קריטריונים ומגנוני יישומם )כ

ועדת ההיגוי לענייני הנגשת ידיעת המוסד יעבירם ל(. וכו' חריגים, נהלי הגשת בקשה

                                                      
בנוסף לאמור בהגדרה זו, יהיו רשאים ללמוד בקמפוסים החרדיים מי שלמדו במוסד חינוכי תיכוני בחו"ל ושמתקיימים  3

לגביהם הרציונאלים שנקבעו )פערי ידע ושוני תרבותי לצורך הכללתם בהגדרה שנקבעה(. לצורך ולקראת יישום האמור תפעל 
רלבנטיים נוספים לקביעת מנגנון להערכת הלימודים מחו"ל ועמידתם  ועדת ההיגוי של המל"ג בתיאום ושיתוף גורמי מקצוע

 ברציונאלים כאמור, בהתאם לסמכויות הגופים הממלכתיים הרלבנטיים. 
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ועדת ההיגוי תפקח ההשכלה הגבוהה למגזר החרדי במל"ג ויפרסמם באופן שקוף לציבור. 

 ח עמידת המוסד בעקרונות אלה. על הנושא ותבטי

על מנת להבטיח את השוויוניות עבור סטודנטים המתקבלים במסלול "החריגים" ולאפשר  .48.12

 עד לשלב רשאי יהיה מוסדלסטודנטים אלה להשתלב במגוון המקצועות ותחומי הלימוד, 

ולא באופן גורף לכלל המוסד, המח"ר או  ,מקצועכל  במסגרת כיתה בכל"חריגים"  10%

 הפלטפורמה.

ועדת ההיגוי תמשיך לעקוב אחר שינויים והתפתחויות במערכת החינוך החרדית, ובין היתר  .48.13

בנוגע להגדרת אוכלוסיית היעד, והיא תתבקש להמליץ על שינוי הגדרת אוכלוסיית היעד, 

 ככל שתמצא זאת לנכון.

ת )לסיוע לימודי וכלכלי( מיועדות לכלל בוגרי החינוך למען הסר ספק, תכניות מל"ג וות" .48.14

)בסעיף  החרדי )לאור פערי הידע הפדגוגיים המשמעותיים( בהתאם להגדרות האמורות

 , גם אם אינם נמנים כיום עם הציבור החרדי.(48.8

. במטרה לתמוך ביעדי הגידול במספרי הסטודנטים הרחבת תכנית המלגות וההלוואות .48.15

עובדה כי מידי שנה הביקוש לתכנית המלגות וההלוואות גדל והולך החרדים, ונוכח ה

אקונומיים -ומשאביה אינם מספיקים לתמיכה בכל סטודנטים העומדים בקריטריונים הסוציו

 . זו את התקציב המוקצה לתכנית תכפיל בהדרגה שנקבעו, ות"ת

ן, העדיפות התכנית הקיימת תורחב כך שתתאים גם לסטודנטים בתארים מתקדמים. כמו כ .48.16

הניתנת כיום לגברים בקבלת המלגה תצומצם, כך שיינתן משקל גבוה יותר לתחום 

 הלימודים.

שיתוף . פיתוח ועידוד אפשרויות לפתיחת אפשרויות לשיתוף פעולה עם הסמינרים החרדים .48.17

זמנית בלימודים -סמינרים להשתלב בותלמידות השילוב פעולה עם סמינרים חרדים ל

וגמא, על ידי לימודים באוניברסיטה הפתוחה ואפיקי המעבר שזו אקדמיים. זאת, לד

מאפשרת, וכן על ידי שימוש מוגבר בטכנולוגיות להוראה מקוונת, כפי שמקדמת כיום המל"ג 

 שנתית.-במדיניות התכנית הרב

מימד האיכות האקדמית, מגוון התכניות המוצעות לאוכלוסייה החרדית ומגוון סוגי המוסדות  .49

 האקדמיים

דוד הלימוד באוניברסיטאות, בהינתן הירידה היחסית באחוזי החרדים הלומדים בהן עי .49.1

. השאיפה היא להגיע בעתיד לכך שהיחס בין הסטודנטים החרדיים בשנים האחרונות

זה בקרב כלל  באוניברסיטאות לבין הסטודנטים החרדיים במכללות יהיה דומה ליחס 
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יינתן דגש להגדלת מספר הסטודנטים החרדים . לפיכך, אוכלוסיית הסטודנטים בישראל

 . םבתכניות של האוניברסיטאות במגוון מסלולי

בשילוב  . לצד הגידול במספר הסטודנטים לתואר ראשון יש חשיבות רבהתארים מתקדמים .49.2

סטודנטים חרדים גם בתארים מתקדמים, הן על מנת לתת אופק התפתחות לחרדים בוגרי 

מענה לתחומים שבהם תואר שני הוא הכרחי כדי להשתלב  תואר ראשון, והן על מנת לתת

במקצוע. נציין כי נעשה מאמץ לבחון את מספר בוגרי המח"רים אשר המשיכו לתארים 

מתקדמים, אולם, מכיוון שתכנית המח"רים פועלת רק מזה שנים מועטות, מוקדם לתת 

 אומדן לשאלה זו.  

החרדים הלומדים לתארים מתקדמים  מל"ג שמה לעצמה יעד להכפיל את מספר הסטודנטים .49.3

 שנתית.-בתכנית הרב

המדיניות כי לימודים לתארים מתקדמים יתקיימו רק בקמפוסים הרגילים, היינו לא בהפרדה  .49.4

תכניות לתואר שני יילמדו רק בקמפוסים הרגילים ובתכניות  מגזרית ומגדרית, לא תשתנה.

טים חרדים בתארים מתקדמים הרגילות. לצד זאת, תגובש תכנית תמיכה וסיוע לסטודנ

 בכיתות הרגילות. 

קיימת אפשרות, ככל שיעלה הצורך, לשוב ולדון במדיניות זו בשנים הקרובות, וזאת בייחוד  .49.5

שלא ניתן לעסוק בהן ללא תואר שני ושיש  בנוגע לתארים מתקדמים במקצועות טיפוליים

 .בהם צורך קריטי במגזר החרדי

. בשנים האחרונות לפערים הייחודיים של המגזר החרדיריענון מוסד המכינות והתאמתו  .49.6

שיעור הגברים החרדים בהשכלה הגבוהה לא הדביק את קצב גידול האוכלוסייה החרדית, 

טכנולוגיים ומדעיים. להבנתנו, השלמת פערי הידע בגיל מאוחר, כאשר  ובפרט לא בתחומים

לה גבוהה, ובפרט רבים מהמועמדים הם כבר בעלי משפחות, הופכת את ההגעה להשכ

 במקצועות טכנולוגיים ומדעיים, לכמעט בלתי אפשרית. 

-ות"ת להגדיל את מספר החרדים במכינות הקדם-מל"ג על מנת להתגבר על קושי זה, תפעל .49.7

 אקדמיות )בגרותיות וייעודיות( באמצעות בחינת התאמות לתלמידים אלה.

. במהלך מוסד אקדמי אחד קידום והשלמת תהליך העברת הפלטפורמות לאחריות מלאה של .49.8

השנים האחרונות נעשו מאמצים רבים להעברת האחריות על הפלטפורמות החרדיות 

לאחריות מלאה )אקדמית ומנהלתית( של מוסד אקדמי אחד. במסגרת מאמצים אלה, לא 

אושר לפלטפורמות לפתוח תכניות חדשות כמעט בכלל, ככל שאלה לא עלו בקנה אחד עם 

ות בפלטפורמות בשנים האחרונות )ובפרט ההתדרדרות במצבה המדיניות. ההתפתחוי

הכלכלי של הפלטפורמה בירושלים( מחזקות את ההבנה כי מהלך זה הכרחי. אך עד כה, 

 מאמצים אלה לא נשאו פרי.
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שנתית הבאה יושקעו מאמצים בקידום המהלך להעברת האחריות על -בתכנית הרב .49.9

 ומנהלתית( של מוסד אקדמי אחד.  הפלטפורמות החרדיות לאחריות מלאה )אקדמית

 מכוונות לצרכי המשק בכללותו כמו גם לצרכים הייחודיים של האוכלוסייה החרדית .50

. הכשרת מורים אקדמאים הגדלה משמעותית של היצע התכניות להכשרת מורים חרדים .50.1

למערכת החינוך החרדית היא נושא יסודי ביכולת של מערכת החינוך החרדית ללמד לימודי 

ברמה ראויה ולהוציא מתוכה בוגרים שיוכלו להשתלב במערכת ההשכלה הגבוהה  ליבה

ובתעסוקה איכותית. עפ"י נתוני משרד החינוך והלמ"ס, על מנת לתת מענה לסוגיה זו יש 

להכשיר במסלולים אקדמיים בשנים הקרובות אלפים רבים של מורים ומורות חרדים במגוון 

 תמטיקה, המדעים והאנגלית.תחומי הלימוד, תוך הדגשת תחומי המ

לצורך הכשרת מורים אקדמאים למערכת החינוך החרדית המל"ג תעודד פתיחת תכניות  .50.2

ייעודיות לחרדים במגוון המקצועות והמסלולים, לגברים ונשים ובפריסה ארצית. תכניות אלה 

 יקודמו הן בתוך הקמפוסים הרגילים והן באמצעות הקמת מח"רים חדשים.

. תחומי יעדוף של המקצועות השונים, ומתן דגש לתחומים המבוקשיםעדכון רשימת הת .50.3

שנתית הנוכחית. על מנת -הלימוד המועדפים ותעריפי התמיכה נקבעו בתחילת התכנית הרב

להתאים אותם לצרכים הנוכחיים של המשק ולצרכיו הייחודיים של הציבור החרדי, ייבחנו 

, תוך מתן תשומת לב מיוחדת לתחום ויעודכנו רשימת תחומי הלימוד ותעריפי התמיכה

 ההוראה ולתחומי ההנדסה והמדעים המדויקים.

לצד זאת, ועל מנת להביא סטודנטים חרדים ללמוד תחומים שהם אינם לומדים כיום, ות"ת  .50.4

תפעל לקידום "תכניות דגל" ייחודיות כדי לפרוץ את הדרך של האוכלוסייה החרדית גם 

והנדסה ולעידוד סטודנטים חרדים להשתלבות בתואר שלישי. לתחומים כגון רפואה, מדעים 

זאת, בהמשך לתכניות דגל שפעלו בחומש החולף, דוגמת תכנית התמיכה לעידוד לימודי 

 תואר שני בפסיכולוגיה.

 רגישות לערכי יסוד בתחום השוויון והאתוס האקדמי והגברת האכיפה בתחום  .51

ויתר המסגרות המיועדות לציבור החרדי, המל"ג תעמיק את פעילות הפיקוח על המח"רים  .51.1

בפרט בהתייחס להבטחת האיכות האקדמית, עמידה בהגדרת אוכלוסיית היעד ופיקוח על 
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הגבלת ההפרדה המגדרית )ר' תכנית הפיקוח הרצ"ב כתוספת למסמך זה(. בפרט תינתן 

 התייחסות לנושאים הבאים:

מחוץ להן, ולא תותר כל  ההפרדה המגדרית במח"רים תיעשה רק בכיתות הלימוד ולא .51.2

 הפרדה מחוץ לתחומי הכיתות.

הנחיות בנוגע ללבוש או דרישות צניעות אחרות, ככל שיינתנו, ינוסחו באופן שלא יפגע בכבוד  .51.3

האדם או בשוויון וכך שמידת הפגיעה שלהם באוטונומיה של הסטודנטים לא תעלה על 

 הנדרש לשם מתן אפשרות לסטודנטים חרדים ללמוד במח"ר.

-לא תינקט הפלייה אסורה )לרבות לפי הוראות חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח .51.4

 (.2007-, וחוק זכויות הסטודנט התשס"ז1988

 המל"ג תטפל בכל פניות הציבור בנושא. .51.5

יחודדו ויפורסמו הנחיות בדבר האיסורים האמורים לעיל, תוך הבהרת "גבולות האסור", והן  .51.6

 דנטים.יובאו לידיעת הסגל והסטו

הפיקוח והאכיפה בנושאים שלעיל יוגברו ותבוצע אכיפה אקטיבית )יזומה(. המל"ג תקבע  .51.7

מדרג סנקציות שיופעלו במקרה של הפרת הכללים. רשימה חלקית של סנקציות אפשריות 

 מצויה בתוספת.

 התוכנית הרב שנתית הבאה שיופעלו על מנת לממש את מדיניות מדיניותה כלי

האמור, ובתמצות רב, להלן כלי המדיניות שיופעלו על מנת לממש את המדיניות שנקבעה.  לסיכום .52

 למען הסר ספק, כל כלי המדיניות כפופים לעקרונות המדיניות שפורטו לעיל.

מח"רים נוספים, אך יישקלו חריגות  יפתחוככלל לא  .רים הקיימיםחיזוק והרחבת המח" .52.1

 הכשרת מורים, פריפריה, אוניברסיטאות. :במקרים של צורך ייחודי כגון

הן ע"י תוכנית  הקמת תכניות לעידוד ותמרוץ קליטת סטודנטים בכותלי הקמפוסים הרגילים .52.2

שילוב ע"י  והן פתיחת כיתות לאוכלוסיה החרדית בתוך קמפוסים רגיליםניסיונית מצומצמת ל

 .הסטודנטים באופן מלא בכיתות הרגילות

 .חריגים 10% עד , תוך מתן אפשרות לקבלתהיעד קהלשמירה על הגדרת  .52.3

וסיוע לסטודנטים חרדים לתארים מתקדמים הלומדים בתוכניות  תמיכהבניית מודל  .52.4

 הרגילות.

העלאת ותוך דגש על תחומי הליבה,  במכללות האקדמיות להוראההרחבת תכניות ומח"רים  .52.5

 .מקצוע ההוראה דירוג
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של המוסדות להשכלה  שירות במכינות השלמת בגרויות לחרדים בדחייתל פתיחת תוכניות .52.6

 גבוהה.

, הפרדה מותרת ואסורה במסגרות החרדיותל פרסום הנחיות בנוגעו מידהחידוד אמות  .52.7

 .והגברת הפיקוח והאכיפה

 ובזכאות לקבלת מלגות החרדיותעדכון 'אשכולות לימודים מועדפים' ללימודים במסגרות  .52.8

 .ל הציבור החרדיבאופן המשקף את צרכי המשק וצרכיו הייחודיים ש

הכפלה הדרגתית של התקציב המוקצה לתוכנית . הרחבת תוכנית המלגות וההלוואות .52.9

 .המלגה בקבלת לגברים העדיפותוהרחבתה לתארים מתקדמים, וצמצום 

, ע"י פתיחת תוכניות ו/או תוכנית לפרוץ לתחומים חדשיםפיתוח תכניות ייחודיות על מנת  .52.10

 ההנדסה והמדעים המדויקים מיבתחו במיוחד, מלגות ייעודית

אקדמיים להשתלב -פיתוח ועידוד אפשרויות של סטודנטים הלומדים בסמינרים חרדים לא .52.11

 .של האוניברסיטה הפתוחה, בייחוד זו בפעילות לימודים אקדמית

צמצום הנשירה. כיול מודל התקצוב באופן שיעודד התמדה בלימודים פיתוח כלים ותוכניות  .52.12

 שיתמקד בסוגיה הנ"ל. ייחודיים ומחקר מלווה

 .המשך תהליך העברת הפלטפורמות לאחריות מלאה של מוסדות אקדמיים מוכרים .52.13

יעסוק  המחקר. הפעלתה כדי תוך התוכנית את יעריך אשרקיום מחקר מלווה לתוכנית  .52.14

 המותרת החריגה של וההשלכות המשמעויות, ובפרט אודות בסוגיות שיעלו מעת לעת

וקיומן של כיתות בהפרדה מגדרית בקמפוסים  החרדיות למסגרות היעד קהל בהגדרת

שנתית )שנה"ל תשפ"ב( תבוצע הערכה של -של התוכנית הרב סיומה לקראת. הרגילים

 המדיניות המאושרת ותוצאותיה יוצגו ויובאו לדיון במל"ג. 

 שיידרש, כלי מדיניות נוספים יופעלו על מנת לממש את המדיניות. ככללמען הסר ספק,  .53
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