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 :מבוא .א

 לתשובת המשיבים כלליתהתייחסות  –עשן הגופרית וה

בטקטיקה המשיבים  ראויות ומספיקות לגופו של עניין נוקטיםכך דרכו של עולם: בהעדר טענות 

פזר עשן, לטשטש את באופן אישי. מצד שני ל ותשפוך אש וגופרית על העותרלמצד אחד  .כפולה

 .רלוונטים אלה אשר אינם ,הדיון ולקחת אותו למחוזות הנוחים להם

 

 –)להלן  2-ו 1ניסיון להשחיר את פניהן של העותרות את עיקר המאמץ מרכזים המשיבים ב

את בית המשפט, ולהסתיר , להונות רמאיות המנסות להונות את הרשויות צמדהעותרות(, ולהציגן כ

ת העתירה לדחות א לתשובתם( 55)סעיף  עד שביקשוהמשיבים ולא נתקררה דעתם של . עובדות

 . )!(מחמת חוסר ניקיון כפיים

מדינת ישראל טקטיקה כזו במקום לאפשר לבית המשפט לדון לגופו של עניין, נוקטת מצער שכמה 

שכל שעשו בארץ את צעדיהן הראשונים ללא ייצוג וללא הדרכה, ונגד עולות חדשות צעירות, 

מנסחי מגילת העצמאות  פיללומבוקשן הוא לעבוד במקצוען בישראל ולהיקלט בה. בוודאי לא לכך 

 אל תהיה פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות".בכתבם כי "מדינת ישר

 



לגופם של דברים, העותרות גילו את כל מסמכיהן ואת כל המידע הרלוונטי שהיה בידיהן, הן 

הטענה כי הסתירו את נושא הלמידה מרחוק היא כמובן אבסורד גמור. למשיבים והן לבית המשפט. 

ן, לא היה כל פרסום מצד המשיבים בנושא זה, הן הרי לא העלו על דעתן שנושא זה מהווה קריטריו

והתעודה המעידה על התואר האקדמי שבידיהן היא תעודה רגילה לכל דבר ועניין. כל מה שהתבקשו 

בתום לב גמור. הן לא העלו בדעתן שעליהן למשיבים  הועברלהציג הן הציגו, וכל מידע שנשאלו לגביו 

רלוונטי. ברגע שהסבו איננו נושא הלמידה מרחוק בעתירה, שיפורים. זו הרי טענתן להוסיף ולספר ס

כי היא משתמשת בתואר בניגוד לחוק, היא חדלה מכך  1המשיבים את תשומת לבה של העותרת 

  והצהירה על כך בכתב.

 בכלל, כדי להטיל רפש בעותרות טוענים המשיבים כמה טענות מוזרות ביותר: האם לשיטת

תארים שבתעודות שקיבלו מן האוניברסיטאות לא מצוין כי הם העותרות אשמות בכך המשיבי

אם המשיבים עצמם טוענים שאין משמעות להכרה בתארים על ידי ו(? 18מרחוק )סעיף   נלמדו 

לא הוכר על ידי  1משרד החינוך לצורך דירוג שכר, מדוע רלוונטית העובדה שתוארה של העותרת 

נמענו  ן( כי ה132-ו 42ענה המוטחת בעותרות )סעיפים (? ומה משמעות הט32-33משרד החינוך )סעיף 

 צורף והוגש? כולו, ,כל החומרמלפרט פרטים לגבי לימודיהן, על רקע העובדה שכל החומר, 

 37הם טוענים )סעיף  1. לגבי העותרת תלושות מהמציאותטענות  על כל אלה הוסיפו המשיבים גם

, במחילה; אין לטענה הבליםהבל  לא חוקי בארץ.סיפא( כי התואר השני שלה כלל לימודים במוסד 

המשיבים ומצאו באתר האינטרנט של האוניברסיטה שבה למדה אחר כך יגעו . זו קשר לאמת

הנחיה מדובר ברק תושבי ארה"ב. אלא ש כי בתכנית הלמידה מרחוק  מורשים להשתתף 2עותרת ה

גוריה בישראל. כל כך הרבה טרחו במוסד זה גלוי וידוע היה לכל כי מ 2חדשה, וכשלמדה העותרת 

ויגעו המשיבים כדי להכפיש את העותרות, והעלו חרס בידם. אילולי היה זה מקומם, אפשר היה 

 לגחך.

 לבן וטוהר כוונותיהן והליכותיהן. -בית המשפט מוזמן להתרשם מתוםלא נרחיב בכך עוד. 

 

 ונטייםורללהטות את העתירה לכיוונים שונים ובלתי  מנסים המשיבים פיזור העשןבמסגרת 

 לחלוטין.

. התואר (76-77; 35-37של העותרות ובדרך שבה נלמד )סעיפים  העיסוק בתואר הראשוןכך, למשל, 

הראשון שהעותרות למדו, בין אם נעשה בישראל ובין אם נעשה במוסדות בחו"ל, בין אם במוסדות 

העותרות הרי מבקשות  בהתנהגותם, אינו רלוונטי כלל לעתירה. כשרים ובין אם במוסדות שנפל פגם

; 2008-לחוק להסדרת מקצועות הבריאות, התשס"ח 48שלהן )בהתאם לסעיף  בתואר השנישיכירו 

כי אסמכתא או תצהיר מטעם גורם רלוונטי( ללא )(. אבל המשיבים מטיחים בעותרות החוק –להלן 

 ,הראשון שלה, שלוחה של מוסד אמריקאי בישראלאת התואר  1המוסד שבו השלימה העותרת 

, כשהמשיבים יודעים היטב שהתואר הראשון לעתירה איך זה קשורפועל ללא אישור מל"ג. 

מעבר ? והוא רק התואר השני להכשרתן המקצועית בארה"ב הוא תואר כללי, והתואר הרלוונטי

, של המוסד שבו השלימה הרי העוון הוא על המוסד ולא על העותרות. האם בשל עוון זה לכך,

שנלמד  של העותרות, השניבתואר מבקשים המשיבים שלא להכיר  ,הראשוןאת התואר  1העותרת 

 ולמנוע מהן את האפשרות לקבל תעודה לפי החוק?  במוסד אחר ואינו קשור כלל לקודמו,

 ש את העיקר הכל מותר.אבל כדי לפזר עשן ולטשט

 

עוסקים בפרשנותן הללו  פסקי הדין(. 67-73)סעיפים  שרידהדיון על פסקי הדין בעניין כך, למשל, 

המסקנות ויישומן של הוראות המעבר, שאלות המידתיות העולות מהן אינן נוגעות כלל לענייננו, 

הכל ( אינו קל וחומר, ו73ה"קל וחומר" )סעיף שהמשיבים מבקשים לגזור מהם אינן רלוונטיות, 

 אפשרי. גם דבר זה; אבל כדי לפזר עשן ולברוח מהדיון העיקרי רוח-רעות

 

. אין חולק כי שעות העבודה העבודה המעשית, למשל, הדיון הארוך והטרחני על עניין שעות או

לתקנות  או המעשית הן חלק מדרישות החוק כדי לקבל תעודה. אבל העתירה לא נגעה אליהן



ספים בתהליך קבלת תעודה לפי החוק, כמו . העתירה גם לא נגעה לתנאים נורות את עשייתןהמסדי

 11של העותרות לפי סעיף  בהכרה בתאריהן האקדמייםהעתירה עסקה אך ורק  מעבר המבחן.

לחוק. המשיבים, שסבורים שבידיהם טענות חזקות לגבי פגמים בשעות העבודה המעשית של 

(, וכך להתחמק מהדיון בשאלה 44-54הדיון לעניין זה )סעיפים  העותרות, מנסים למשוך את

 המרכזית. עוד ועוד עשן, אולי יעזור.

 

, שהיא כמובן הציר המרכזי של חופש העיסוקההתייחסות לסוגיית דוגמה חשובה נוספת היא 

ואין  ( שהם צריכים להסביר מדוע החוק חוקתי124-129העתירה כולה. המשיבים סבורים )סעיפים 

. העותרות , ואולי הודבקה מתוך כתב תשובה אחר)!(, סוגיה שכלל לא עלתה בעתירהצורך לבטלו

הדרך שבה המשיבים מפרשים אותו הרי לא אמרו דבר על חוקתיותו של החוק, וכל שטענו הוא ש

די ומיישמים אותו, בייחוד לגביהן, היא דרך אסורה לפי חוק יסוד: חופש העיסוק. זו הטענה, אבל כ

 מפזרים המשיבים עשן ועוד עשן, אולי יעזור.שלא להתמודד אתה 

 

 והסעדים אז על מה העתירה? מיקוד השאלה .ב

לדחות על הסף את תאריהן  –ים משיבהעתירה עוסקת בשאלה אחת ויחידה: האם החלטתם של ה

 יכולה לעמוד. – כלל אותם ולא לבחוןהאקדמיים של העותרות 

בקלינאות תקשורת באוניברסיטאות מוכרות ומכובדות בארה"ב למדו תואר שני העותרות 

במסלולים של למידה מרחוק. המסלולים הללו נחשבים בעיני האוניברסיטאות כשווי ערך לכל דבר 

לתעודה הניתנת למי  ועניין לתכניות הנלמדות בנוכחות בכיתה. תעודת הגמר הניתנת זהה לחלוטין

ה את אופי התעוד ניברסיטאות אפילו לא מציינות על גביוהאו שלמד במסלול של נוכחות בכיתה,

 המסלול.

לחוק. המשיבים דחו את הטענה על הסף,  11העותרות ביקשו כי תאריהן יוכרו בהתאם לסעיף 

באמרם כי מסלולים של למידה מרחוק אינם מוכרים במקצועות בריאות. השאלה היא האם 

כללי המשפט לאור חוק יסוד חופש העיסוק, חוק מקצועות הבריאות, ו –החלטה זו יכולה לעמוד 

 .המינהלי

)א( לחוק 11הסעדים המבוקשים הם ביטול החלטת המשיבים, הוראה על הכרה בתואר לפי סעיף 

 )ג(.11או לחלופין הכרה חלקית תוך הוראות על השלמה, לפי סעיף 

 

 חובת הבדיקה, התכלית, והחוק .ג

: "להסדיר את העיסוק לחוק 1מטרתו של החוק, כפי שציינו המשיבים, מוגדרת היטב בסעיף 

במקצועות הבריאות כדי להבטיח רמה מקצועית הולמת של העוסקים בהם ולהגן על בריאות 

 הציבור". תכלית ראויה לכל הדעות.

בהתאם תנאים. בקשר לשאלה מי זכאי לקבל תעודה, שהיא בעצם לבו של החוק, קובע החוק כמה 

לגבי תעודת קלינאי תקשורת הם אלו: )א( תואר אקדמי; )ב( ולתוספת הראשונה, התנאים  8לסעיף 

 הכשרה מעשית לפי התקנות; )ג( בחינה; )ד( ידע בסיסי בשפה העברית.

קיומו של תואר האקדמי הוא כמובן תנאי יסוד, מעין תנאי סף. מי שאין בידו תואר לא יוכל לקבל 

)ב( מפרט את 11. סעיף 11נאים להכרה בתואר אקדמי שנלמד בחו"ל קבועים בסעיף תעודה. הת

השיקולים שאותם, בין היתר, על המנהל לשקול. בעיקרו של דבר, עליו לבחון את מאפייני התואר 

)ג( קובע כי אם המנהל סבור שהתואר 11לגופם ולהשוותם לתואר המקביל הנלמד בישראל. סעיף 

 ורות למבקש, בהתייעצות עם הוועדה המייעצת, להשלים את לימודיו בישראל.אינו מספק, עליו לה

העובדה שתואר מסוים נלמד בתכנית למידה מרחוק יכולה להיות רלוונטית. במסגרת הליך 

, וישנו היגיון כי מעתה והלאה שיקול הזההבדיקה שעל המנהל לעשות, יש מקום לשקול גם את ה

 .ויודיעו על כך בעתיד למבקשים פוטנציאליים ממבקשי ההכרהיקפידו המשיבים לדרוש מידע זה 

לא עשו כל בדיקה. הם פשוט לא עשו את מה שהחוק מחייב אותם  , בניגוד לחובתם,אולם המשיבים



לא ביררו מה משמעותה ובוס, אר של העותרות, לא ניתחו את הסילאת התו לעשות. הם לא בדקו

 .לא באופן כללי ולא לגבי המסלולים שבהם העותרות למדו – של תכנית למידה מרחוק

 

צריך לבדוק, לברר, אולי אפשר לשער שחובת הבדיקה שהחוק מטיל על המשיבים מעיקה עליהם. 

ליצור קשר עם המוסד, להזמין את העותרות לשימוע שבו יסבירו מה ואיך למדו. בקיצור, צריך 

גיע להחלטה ראויה. כך פועלת רשות ציבורית להשקיע זמן ומשאבים ולה – להפשיל שרוולים

 סבירה. כך פועל מי שמבקש להגשים את תכלית החוק.

 

 המשיבים בחרו שלא לעשות זאת. 

 במקום להפשיל שרוולים, הם החליטו לשלוף מהם החלטה. 

, ולמרבה הפליאה התבשרנו בכתב תשובתם כי היא לא מנומקת, לא מוסברת, לא מבוססת על כלום

לכן כל טענות המשיבים בכתב תשובתם על . ת בעתידות תקדים שעליו יבוססו החלטכבר הופכ

 שיקול הדעת שמקנה להם החוק, אינן מחזיקות מים.

 

 ;חופש העיסוק :חוק יסוד .ד

 חקיקה הפוגעת בזכויות של יישום ופרשנות

שהרי חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות פוגע בחופש העיסוק. זו עובדה שאין עליה חולק, 

אויה כל משטר רישיונות פוגע בחופש העיסוק. לכן, לפי חוק היסוד, הפגיעה צריכה להיות לתכלית ר

בחוק מקצועות הבריאות לחוק היסוד(. אין חולק כי  4ובמידה שאינה עולה על הנדרש )סעיף 

ידה איך ליישם אותו, ומהי המ, חוק כשר. השאלה היא איך לפרש את החוק זהוהתכלית ראויה, וכי 

 הראויה.

לגבי פרשנות החוק, הלכה נודעת היא כי כל הוראת חוק הפוגעת בזכויות יש לפרשה בצמצום. 

שנסי נ' המפקח על  2740/96לגבי פגיעה בחופש העיסוק )בג"ץ זה מכבר הדברים נאמרו במפורש 

באופן ישיר,  כלפי המשיביםנאמרו לאחרונה  , ובמפורש עוד יותר((1997) 481( 4, פ"ד נא)היהלומים

 :((9.7.2013ניתן ביום ) רפואיים מקצועות לרישוי האגף הבריאות משרד' נ רודריגז 2814/12עע"מ ב
לחוק היסוד מורה כי 'כל רשות מרשויות השלטון חייבת לכבד את חופש העיסוק של כל  5"סעיף 

פחותה בחופש אזרח או תושב'. מכוח חובה זו נדרש בית המשפט להעדיף פרשנות הפוגעת במידה 

העיסוק ]...[. מן הראוי לפרש הגבלה על חופש העיסוק בצמצום ובאופן שיש בו כדי לשמור על הזכות 

 .ולא לסייגה מעבר למתחייב מדבר המחוקק ומתכלית החקיקה"

 הדברים ברורים, ונאמרו כתוכחה למשיבים. 

דחייה אך שמכירים בו.  כדי להגשים את תכלית החוק צריך, ללא ספק, לבחון היטב כל תואר לפני

על הסף איננה מגשימה כל תכלית. היא איננה מתחייבת מדבר המחוקק ומתכלית החקיקה. לבדוק, 

ת יזו הפרשנות הטבעית של החוק, וזו הפרשנות ההכרחית לאור הנחי –להשוות, לברר את העובדות 

מחויבת לכך, גם  לשמור על חופש העיסוק. כל רשותאין מנוס, חובה בית המשפט העליון הזו. 

 המשיבים.

מוזר בעינינו איך גם לאחר הפסיקה הזו מוסיפים המשיבים וטוענים כי הם יכולים, בהסתמך על 

 החוק, לדחות על הסף תואר שניתן על ידי אוניברסיטאות רציניות בארה"ב, על סמך אינטואיציות

העובדה שהתואר נלמד מרחוק, שאת את  –המשיבים רק שיקול אחד שקלו ללא כל בדיקה. ו

)ב( ביחס לשיקולים שעל 11לא טרחו לברר. "בין היתר", אומר סעיף הם כלל משמעותה והשלכותיה 

בט ישל ה –חובבנית  –לרבות בא ולא למעט. אי אפשר להסתפק בבחינה וביטוי זה המנהל לשקול, 

רשנות החוק של העותרות היא פוהמשיבים עוד מרהיבים לטעון כי . מתוך מכלול של היבטים אחד

 (. 83"פרשנות כובלת ונוקשה" )סעיף 

 

 עוד ידובר דתיותיחוק היסוד מחייב גם, כאמור, שהפגיעה בחופש העיסוק תהיה מידתית. במ

 בהמשך.



 

 :אתנחתא .ה

 עצתי"חוות הדעת" של חברות הוועדה המי

המשיבים שכדאי להתחיל העותרים שמחו מאד לגלות שלבסוף, לקראת הדיון בעתירה, החליטו 

 25בהגינותם מציינים המשיבים )סעיף אנשי מקצוע. ולהיוועץ ב ,להתייחס לעניין ברצינות

"חוות הדעת" הוזמנה לאחר הגשת העתירה, והתקבלה לפני שבועיים, ביום לתשובתם( כי 

23.11.13 . 

, 2העותרת , החלטתם בעניינה של 1המשמעות ברורה: החלטת המשיבים בעניינה של העותרת 

ניתנו בלי כל  , כולםואפילו תגובתם למכתבו המפורט והמנומק של הח"מ )נספח ט לעתירה(

אולי נזכיר כי תפקידה של הוועדה המייעצת קבוע בחוק: עליה התייעצות עם גורמים מקצועיים. 

לייעץ למנהל, בין היתר, לגבי "הכרה בתארים שניתנו על ידי מוסדות להשכלה גבוהה מחוץ 

((. כלומר, לפני קבלת החלטה בדבר הכרה. אבל אצל המשיבים הכל הפוך: 1)ב()19ראל" )סעיף ליש

גורמים בקרב המשיבים, שאין בידם כל ידיעה או הבנה בנושא, החליטו, לפי תחושת בטן, שזה לא 

 נראה להם. רק אחר כך, כשמוגשת עתירה, נזכרים לשאול את פי הוועדה המייעצת.

 מקבלים החלטות הפוגעות בחופש העיסוק? כך חורצים גורלות? מהשרוול?כך במדינת ישראל 

 

חוות דעת. זהו תיאור חלקי של ממש רכאות כפולות, כי זו איננה יאנחנו כותבים, במ "חוות הדעת"

המומחיות . , ותו לאהנוהג בישראל של מקצוע קלינאות התקשורת יםהאקדמי יםמאפייני הלימוד

 הוסיפו לנהוג כמנהגהן  רור לגבי טיבן של תכניות הלמידה מרחוק.יב לא עשו כלפשוט האקדמיות 

להניח הנחות לגבי התכניות הללו, ולא לטרוח לברר אף עובדה. והתוצאות  –מבקשי חוות הדעת 

בנויה ומבוקרת  מעשית אכן מביכות, כי המאפיינים שהן מצביעות עליהם, הכוללים התנסות

מתקיימים לגבי העותרות באופן ועוד כהנה וכהנה, ותרגילי צפייה  והדרכה צמודה, משוב מיידי

. המשיבים פשוט מסרבים לבדוק את העובדות ולשמוע במה מדובר. בית המשפט מוזמן לשמוע מלא

 ., ולהתרשם מאופי לימודיהןבעניין זה את העותרות באופן ישיר

 

 המינהליות:  העילות .ו

 פגמים בהליך, בשיקול הדעת ובסמכות

, שלאחר קריאת תשובת אפוא אל נושא העתירה ונבהיר בתמצית את פגמיה של ההחלטהנשוב 

 .המשיבים נראים חמורים אף יותר

 בפגמים שבהליך המינהלי, הליך קבלת ההחלטה: פתחנ

שתי אפשרות יש: או שהחלטת המשיבים היתה יישום של הנחיה קיימת, או שזו היתה החלטה 

 מקומית.

, הנוגעת לזכויות יסוד של העותרות. , הרי שזו החלטה שלא פורסמהיהביישום של הנחאם מדובר 

העותרות הסתמכו על אי פרסומה, שהרי בתחילת תקופת הלימודים שלהן נכנס החוק לתוקף, 

בהסתמך על ההבנה כי בקרוב תהיה בעלת אף החליטה להתאזרח בישראל אך ורק  2והעותרת 

היא אפוא פגיעה אנושה, וגם פסקי הדין הפרסום -מקצוע בישראל. הפגיעה כתוצאה מאי

 הן כבדות.במצבים כאלה שלכות ה( מכירים בכך שה141שהמשיבים מצטטים בתשובתם )סעיף 

המשיבים כי העותרות היו צריכות ליזום פנייה בעניין אליהם, מעידה עד כמה נורמות  טענתם של

שוב ולהפנות את בית המשפט בסיסיות של משפט מינהלי והכרה בחופש העיסוק זרות להם. נבקש ל

 .35לפסקי הדין שהובאו בעתירה בעניין זה, בסעיף 

)סעיף  הוק-בהחלטה שהתקבלה אדאבל המשיבים טוענים כי לא היתה כל הנחיה, אלא מדובר 

(. על הדרך שבה התקבלה ההחלטה הזו דומה שכבר לא צריך להכביר במילים. לא נעשתה כל 138

בדיקה מה טיבה של למידה מרחוק בכלל ובעניינן של העותרות בפרט; לא נעשה כל בירור מה אופיו 

 ,כלום וכלום של הלימוד בארץ; לא נבחנו שעות ההתנסות המעשית של העותרות במהלך לימודיהן;

הפנייה המאוחרת אפס בדיקה ואפס בירור, הכל בניגוד לחוק ובניגוד לחובה המינהלית הכללית. 



עובדתית ללא כל תשתית  – לקבלת "חוות הדעת" מעידה על אופן קבלת ההחלטה בעת שהתקבלה

 )!(ונזכיר, שהחלטה גורפת זו נשלפה מהשרוול ביחס לכל מדובר. מינימלית, ללא הבנה במה

רפואיים שהתקיימו "משרד הבריאות אינו מכיר בלימודים של מקצועות  –מקצועות הבריאות 

 בהתכתבות )לימודים מרחוק(" )נספח ד' לעתירה(.

 הבה נשוב ונזכיר את דברי הפסיקה הנוקבים:

מנת שרשות ציבורית תמלא תפקידה כהלכה, עליה לדאוג תחילה -הלכה היא, שעל
געים לעניין יהיו לפניה. באין תשתית עובדתית הולמת, לא העובדות והנתונים הנו שכל

 החשוב והדרוש להכרעה בעניין יהיו לנגד עיניה של הרשות. כל

 ((; 1991) 279, 271( 1, פ"ד מו)עיריית רמלה נ' שר הפנים 2013/91בג"ץ )
 וכן

לא   בית המשפט לא ייתן ידו לדחייה על אתר, אשר לה לא קדמו בדיקה ועיון כנדרש...
ניתן היה לפטור אותה ללא התייחסות עניינית. הרי ייתכן שהתפתחות הרפואה והמדע 

 בדרך כלל, במשך שלושים השנה שחלפו, חידשה משהו, הראוי לבחינה חוזרת.

 ((.1983) 49, 29( 3, פ"ד לז)עזרא ברגר נ' שר הפנים 297/82)בג"ץ 

נאות נ'  4733/94בג"ץ הדברים חריפים וברורים, וכאילו נאמרו על עניינה של עתירה זו )וראו גם 

, פ"ד בלומנטל נ' עיריית רחובות 3638/99בג"ץ  ;((1996) 129, 111( 5, פ"ד מט)מועצת עיריית חיפה

 ((; ועוד רבים(.2000) 229, 220( 4נד)

 

ת העתירה ולבטל את החלטת המשיבים. הם בחרו כדי לקבל א בבחינת ההליךקיצורו של דבר, די 

ומיון והשוואה, אלא שלילה  ירורבאופן שרירותי בדרך הקלה, העצלנית, שלא דורשת בדיקה וב

מכל המדרגות. רק אחרי שמוגשת עתירה נזכרים המשיבים לגבש  ת העותרותעל הסף וזריק

מדיניות, או להתחיל לחשוב על הצדקות לדרך ההתנהלות. וגם אז, עדיין לא טורחים לברר במה 

מדובר, מהי למידה מרחוק. זהו הליך פסול, רשלני, מנוגד לכללי המשפט המינהלי, ולאור חשיבות 

סת חופש העיסוק, יש לבטל את החלטת המשיבים ולהורות העניין, עומק הפגיעה בעותרות ורמי

 . על הכרה בתאריהן של העותרות

 

 לבחינת שיקול הדעת –נעבור כעת לגופה של ההחלטה 

עובדה שתואר במקצוע קליני נלמד בלמידה טוענים שה נשוב ונדגיש כי איננו ראשית, סבירות.

אסור לראות בו ש, לשים אותו בפרופורציהטוענים שחובה  לגיטימי. אנחנומרחוק איננה שיקול 

ולכן ההחלטה שלא לבדוק את העניין לגופו אלא לדחותו על הסף איננה סבירה באופן , חזות הכל

 .קיצוני

האמריקאי, המכיר ללא סייג בתאריהן של  ASHAי עמדתו של איגוד מה , למשל,ולכן מאד רלוונטי

לחלוטין את משמעות המשיבים בתשובתם מבטלים העותרות. ראוי לציין בהקשר זה, כי אף ש

ים משיב, הרי שעיון בפסיקה מלמד כי במקרים אחרים דווקא סברו ה(115)סעיף  ASHA-ההכרה מ

בפסק דינו של בית משפט זה  7-ו 4כי יש משקל רב לעמדתו. בית המשפט מופנה בעניין זה לסעיפים 

השופט יגאל  ;3.12.12ניתן ביום ) הבריאותמשרד -היימן נ' מדינת ישראל 43880-07-12 )עת"ם

, והעובדה ששם התואר ועוד ראוי לציין, כי השוני במערכת האקדמית בין ארה"ב לישראל. (מרזל

(, אינו גורע מן 117הוא תואר שני, עובדה שהמשיבים מרימים על נס )סעיף בקלינאות תקשורת 

תואר רגיל וזהה לכל רות נחשב להחשיבות שיש לייחס לכך שבארה"ב התואר האקדמי של העות

לחוק נועד להכיר בתארים שניים אמריקאים, למרות ועל אף השוני  48. הרי סעיף תואר אחר

 האמור.

גם מאד רלוונטית העובדה שהאוניברסיטאות שבהן למדו העותרות מתייחסות לתארים הללו ולכן 

מאד רלוונטיים המסמכים בנוסף, כתארים רגילים לחלוטין, ואינן מבחינות בין המסלולים. 

כי מדובר  שבהן העותרות למדו שהמציאו העותרות, שבהם מבהירים גורמים באוניברסיטאות

ח מאד לעותרים להתעלם מכל זה, ובמסלולים זהים לחלוטין מבחינת תכנית הלימודים שלהם. נ



מכל רבב של התייחסות  חףשלהם, ה םהן בהחלטתם והן בתשובתם לעתירה, אך שיקול דעת

 לעובדות, לא יכול להיחשב סביר.

שהרחבנו לגביו בעתירה. רלוונטי מאד עניין , מתפתח תחום זה בעולםהאופן שבו גם רלוונטי מאד 

המתאר את התהליכים הללו וממליץ לעודד יצירת פיתוח  1גם המחקר של מרכז המידע של הכנסת,

 . לתכניות כאלה ועידוד ההכרה בהן גם בישרא

 תקבלותושוב לבדוק. לדעת על מה מדברים לפני שמ ,ובייחוד רלוונטי לטרוח ולבדוק. לברר

מתנוסס דגל שחור של חוסר סבירות  ,אלא לדחות על הסף ההחלטה שלא לעשות כן,על החלטות. 

 . קיצונית

 

 מידתיות –שנית, וחשוב אף יותר 

 לחוק היסוד: חופש העיסוק( 4)סעיף " על הנדרשבמידה שאינה עולה ... אין פוגעים בחופש העיסוק אלא "

שמירה על רמה מקצועית ועל בריאות הציבור. האם החלטת  –התכלית של החוק מוכרת וברורה 

המשיבים, לדחות על הסף ולא לבדוק דבר, להפוך את תוארן של העותרות לאין ואפס, לשלוח אותן 

 להתחיל מחדש שנה א', היא החלטה מידתית?

. המשיבים יכולים לבדוק את תכנית אם אין דרך אחרת להגשים את התכלית הראויהה הבה ונבדוק

הלימודים. המשיבים יכולים לברר מה טיבה של למידה מרחוק, אצל העותרות ואצל המוסדות 

ך בדיקה זו, בהגינות המתבקשת, אילו קורסים ם יכולים להחליט, על סממשיבישבהם למדו. ה

במוסד  םלעשות בלמידה מרחוק, ולדרוש מהעותרות להשלימ לשיטתם לא ניתן בשום אופן

 )ג(. 11בישראל, בהתאם לסעיף 

, לא עומדת אפוא במבחן המידתיות תאריהן על הסףהחלטתם של המשיבים, לאיין לחלוטין את 

 השני.

 

. התועלת בדחייה על הסף התועלת אל מול הנזקהבה ונבדוק גם את מבחן המידתיות השלישי, את 

ק, בעיקר, חיסכון זמן למשיבים. עבודה רבה בידיהם, ובדיקת מהותה של תכנית למידה מרחוהיא, 

ירה הדרמטית בעותרות. סגרחה רבה. הנזק, כמובן, הוא הפגיעה בוודאי שבדיקתה לפרטיה, היא ט

פגיעה אנושה בחופש העיסוק  טוטאלית של השער בפני ההכרה בתאריהן האקדמיים משמעותה

שנים מחייהן, מחיקת המאמץ והעמל וההון שהושקע, מחיקת החלום.  מחיקת שבע שלהן,

בפני עתידן המקצועי. סגירת השער בפני האפשרות לעבוד ולהתפרנס.  משמעותה היא סגירת השער

 סגירת השער לקליטתן בישראל.סגירת השער בפני חיים של כבוד בישראל. 

 ממבחני המידתיות המוכרים במשפטנו? האם נזק זה, אל מול התועלת המפוקפקת, עומד ולּו באחד

 די בכך כדי להורות על בטלות החלטת המשיבים וכדי ליתן לעותרות את הסעדים שביקשו.

 

איננו מבקשים אפוא כי בית המשפט ישים את שיקול דעתו תחת שיקול דעתם של המשיבים, כפי 

מכך שלא פעם ולא , ומקדישים לכך אינספור מילים ופיסקאות )ומתעלמים שהם מנסים לטעון

 . פעמיים התערב בית המשפט בשיקול דעתם(

, שיקול דעת סביר בדיקה פרטנית, הליך תקין, הסתמכות על עובדותאך זאת: אנחנו מבקשים 

 והחלטה מידתית לאור תכליתו של החוק.

 

 סוף דבר, הכל נשמע .ז

. ם של המשיביםסיון להטיל דופי בעותרות רק מדגיש את דרך התנהלותיהפוסל במומו פוסל. הנ

כשחרב העתירה רק עם הוועדה המייעצת נזכרים להתייעץ שולפים החלטות הרות גורל לפי תחושה; 

מגישים כתב טענות נמנעים מלפרסם מדיניות והנחיות באתר האינטרנט;  מתהפכת מעל ראשם;

 כהנה. ול, ועוד כהנה ו; מטשטשים וזורים חבניגוד להחלטת בית המשפט ,שלושה ימים לפני הדיון

                                                           
1 http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03200.pdf 

 

http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03200.pdf


 

בית המשפט הנכבד מתבקש לשים לב: משמעות החלטת המשיבים היא שהעותרות לא יזכו לעבוד 

במקצוע שרכשו, בעמל וביגיעה ובהון ובשנים, בישראל. המשיבים מבקשים להשיב אותן למצב שבו 

היו לפני שבע שנים, לפני שהתחילו ללמוד ולהתנסות ולהתמקצע. אילו כך היה מורה החוק, אילו 

החרשנו. אך לאור הפגמים  –הדבר היה נעשה לאחר בדיקה ודרישה וחקירה והחלטה כי אין מנוס 

אין מנוס מקבלת העתירה וביטול החלטת  –בהליך, בשיקול הדעת, בחוקיות  –הקשים שבהחלטה 

 המשיבים.

 

 

לכל  עיקרי טיעון אלה הם בנוסף לאמור בעתירה, אינם גורעים ממנה דבר, והעותרים שבים ומפנים

 האמור בה.

 

 

______________ 

 אריאל ארליך, עו"ד

 ב"כ העותרים      

 

 ירושלים

 ח' בטבת תשע"ד
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