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  : ח דברפת. א

  

אפשר לו להיבחן בבחינה הממשלתית ל ")העותר: "להלן  (1העתירה דנן בבקשת העותר עניינה של 

-ח"תשס, חוק הסדרת העיסוק במקצועות רפואיים תקשורת לפי לצורך קבלת תעודת קלינאי

  .")החוק: "להלן (2008

  

תואר ראשון בקלינאות הנדון אינו בעל ,  העותרהרי שבניגוד לטענת, כפי שיבואר ויפורט בהמשך

לא ניתן לאפשר , ור הקבועות בחוק אינן חלות בעניינוהיות והוראות המעב, תקשורת כנטען על ידו

  . ת לבחינות הממשלתיות בתחום לגשלו על סמך השכלתו

  

 תר את לשונואת הוראות החוק באופן הסומבקשים לפרש המשיבים סבורים כי העותרים 

רורה מהליכי החקיקה המתרחשים בעת הזו אשר יש בהם בכדי ותכליתו וזאת תוך התעלמות ב

  . הכל כפי שיוסבר להלן, להציע לבעייתו של העותר פתרון
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בתחום קלינאות ") diplamado"(תעודה /העותר אומנם למד במדינת ספרד לימודי דיפלומה

 לימודים לתואר אקדמי ראשוןיודגש כי לימודים אלו של העותר אינם אולם , התקשורת

בבחינה , בעת הזו, בקלינאות תקשורת כמשמעותם וכנדרש בחוק ומשכך הוא אינו זכאי להיבחן

  .הממשלתית בתחום

  

היא העותר מבקש מבית המשפט הנכבד לקבוע כי התעודה שבידו , יובהר כי הלכה למעשה,  על כן

  . בעוד שהמצב אינו כך, תואר אקדמי ראשון בקלינאות תקשורת

  

קבלת פרשנות זו תביא לריקון מתוכן של המטרה המרכזית של החוק המשיבים סבורים כי 

תחום והגנה על בריאות  רמה מקצועית הולמת של העוסקים בתהבטחבעניינו של העותר והיא 

  .הציבור באמצעות הסדרה ואקדמיזציה של המקצוע

 

 שבפניה "לבעיה"חשוב להדגיש כי המשיבים מודעים , בהקשר הרחב יותר אך הרלוונטי גם לעותר

 את עד לאחרונהלאורך השנים ובהן למדו ם חדשים ממדינות מסוימות באירופה שעולימצויים 

כך ,  כלימודים לתואר ראשון ולאתעודה/ לימודי דיפלומהלימודי מקצועות הבריאות במסגרת

אינם זכאים , חוקות המעבר הקבועות בשאינם באים במסגרת הורא, כדוגמת העותר, שעולים אלו

הגם שבחלק מהמקרים ,  השכלתם לגשת לבחינות הממשלתיות בתחום לצורך עיסוק בועל סמך

  . הם זכאים ורשאים לעסוק בתחום במדינה בה רכשו את השכלתם

  

בעניינה כל דרך לטיפול מלבד השלמת מציע יום החוק אינו כזו אשר " בעיה"בניסיון לפתור 

תיקון לחוק אשר על , בשיתוף עם אחרים, המשיביםעמלים  , זו לתואר ראשון אקדמיהשכלה

 לקבל ,העותרכגון , שלמדו לימודים ברמה מספקת, ירופהיאפשר לעולים חדשים ממדינות א

  . המפורטים בתיקון ובתנאים נוספיםבישראל בכפוף לעמידה בבחינהלעסוק בתחום תעודה 

  

. לה לעניין שבנדוןל הינם בעלי משמעות כפו"המשיבים סבורים כי הליכי תיקון החקיקה הנ

תאפשר , כדוגמת לימודי העותר) שהינם ברמה מספקת(דיפלומה /הכרה בלימודי תעודהתחילה 

לפתור את בעייתם של אותם בעלי השכלה מהסוג הנדון מבלי לרוקן מתוכן ולהביא לביטול הלכה 

כפי שנקבע בחוק ומתכליתו העיקרית " תואר אקדמי ראשון"למעשה ממשמעותו של המושג 

 והיא – מסוים בלבד של השכלה א להסדרה במקצוע על ידי הכרה בסוג ובסטנדרטנועדה להביש

קיומם של הליכי חקיקה שנועדו לתקן את החוק , שנית. השכלה אקדמית במסגרת תואר ראשון

 על פי הוראות אי אפשר, כי במצב העכשווי, היא הנותנת, כך שיהיה ניתן להכיר בהשכלה כאמור

  .     כדוגמת בקשתו של העותר, קבל בקשותהחוק הברורות ל

        

 עמדתו של המשיב בכל הנוגע ליוצאי מדינות שונות מאירופה בעלי השכלה ,בניגוד לנטען בעתירה

  רבת השניםאלא מתבססת על ידיעתו המקצועית, לא נוצרה יש מאין, "דיפלום"ותעודות מסוג 

הן מחוץ גורמים רלוונטיים בישראל ו הן עםשערך לאורך זמן ממושך ת היקף ות רחביוהתייעצוו

 ,עליו נפרט בהמשך" הסכם בולוניה"יישום  שהוענקו באירופה טרם מהן עולה כי התעודות, לה

  . דיפלומות/ כי אם תעודות כמשמעותם בחוקמיים ראשונייםדאינם תארים אק
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, בסמכות, בהתאם לחוק , כדיןו ניתנ של העותר בעניינוות שניתנוחלטהמשיבים יטענו שה ,על כן

 בשיקולים םמקורו, ת כדבעיות ומנומקומידתי,  סבירות,תו ראויינןהומדובר בהחלטות ש

,  לאחר קיומו של הליך תקין וראויוהתקבלכן יטען כי החלטות אלו . מקצועיים וענייניים בלבד

 בטבורו של מתחם ותל מקרה מצויובכ, ן כל פגם ובוודאי שלא פגם היורד לשורשןלא נפל בהו

  .  דבר דבור על אופניו– הכל כמפורט להלן –הסבירות 

  

  

  העובדות הצריכות לעניין. ב

  

מלגה ' מאונ) דיפלומה בחקר ליקויי דיבור ( "Dilpomado en Logopedia"בעל תעודת העותר  .1

במהלך ") נהלהמ"או /ו" המשיב: "להלן (2הגיש למשיב ) 2004שנת סיום הלימודים (שבספרד 

 בקשה להיבחן בבחינה הממשלתית בקלינאות תקשורת לצורך קבלת 2013חודש אפריל לשנת 

 . תעודה לעיסוק בתחום

 

כי לאחר בחינת התעודה , לעותר, נטליה זליגר' הגב,  השיבה סגניתו של המנהל5.5.13ביום  .2

 אקדמי בקלינאות לגשת לבחינה הממשלתית שכן הוא אינו בעל תוארלו שבידו לא ניתן לאפשר 

 ). לכתב העתירה' צורף כנספח ד(תקשורת 

  

לכתב ' ורף כנספח הצ(ב וביקש לבחון את עניינו בשנית  פנה העותר למשיב בכת22.5.13ביום  .3

 ). העתירה

  

מלגה בשאילתא בנוגע להשכלתו ' זליגר באמצעות דואר אלקטרוני לאונ'  פנתה הגב3.9.13ביום  .4

כי במדינת ספרד ' יב לה הדיקן לפקולטה לפסיכולוגיה באונ הש16.9.13וביום , של העותר

שניתן על ידי ) degree(היא תואר ) Logopedia(תעודת דיפלומה בלימודי קלינאות תקשורת 

 ).  לכתב העתירהז"צורף כנספח י(המאפשר את העיסוק בתחום באותה מדינה ' האונ
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להבהיר האם התעודה שבידי העותר התבקש דיקן הפקולטה ,  ובמענה לתשובה זו17.9.13ביום  .5

או שמדובר בלימודי תעודה ) B.A. degree (בוגר בתחום ראשון וההשכלה שרכש הינם תואר 

)Diploma Degree  (לפניה זו השיב דיקן הפקולטה . שאינם תואר בוגר בתחום' מטעם האונ

לצורכי ' ידי האונ בהסבירו כי התעודה שבידי העותר מהווה תואר רשמי שניתן על 18.9.13ביום 

עוד הובהר כי בטרם יישום הסכמי בולוניה מבנה . מטרות מקצועיות של עיסוק בתחום בספרד

 Licenciadoלימודי  ,)Diplomado(הלימודים באוניברסיטאות בספרד הורכב מלימודי דיפלומה 

 ,Webster" : graduate, university graduate, arts graduate – ו Oxfordבתרגום ממילון (

bachelor of arts (b.a.) "–ולימודי .) ע. הערה שלי רDoctor  . לאחר יישום הסכם בולוניה

מאסטר , Grado הקרואים  .B.A והמבנה השתנה ללימודי הלימודים בצורה זו הפסיקו

כאשר הלימודים בקלינאות תקשורת לדיפלומה הופסקו והוחלפו בלימודים , )PhD(ודוקטורט 

 ).  לכתב העתירהז"רף כנספח יצו (.B.Aלתואר 

 

זליגר בכתב ' השיבה הגב, 22.5.13 מיום  ובמענה לפניית העותר22.10.13ביום , בעקבות זאת .6

 עולה לכדי תואר אקדמי ראשון מלגה עולה כי השכלתו אינה' כי מפניה שנעשתה לאונ, לעותר

ולכן ההחלטה  לעסוק במקצוע בספרד יםאפשרהמ מדובר בלימודי תעודהאלא שבתחום 

  . ) לכתב העתירה'העתק צורף כנספח ו(בעניינו עומדת 

  

,  התקבלה פנייה נוספת בכתב בעניינו של העותר וזאת מטעם באי כוחו18.11.13ביום  .7

 ). לכתב העתירה' העתק צורף כנספח ז(העותר במסגרתה התבקש לשוב ולבחון את עניינו של 

  

התבקש הדיקן להבהיר , בפנייתה. ל"זליגר לדיקן הפקולטה הנ'  פנתה שוב הגב1.12.13ביום  .8

וזאת בשים לב לכך שסיים את לימודי הדיפלומה , שוב את משמעות התעודה שבידי העותר

מלגה שבספרד ' ונדה שעל פי המידע המוצג באתר של אכן בשים לב לעוב ו2004בשנת 

החלו רק בשנת , בשונה מלימודי דיפלומה, בקלינאות תקשורת) /B.A(הלימודים לתואר בוגר 

 ).  לכתב העתירהז"צורף כנספח י (2010

  

באמצעות דואר (זליגר ' השיבה לו הגב, כ העותר" ובמענה לפנייה נוספת מטעם ב2.12.13ביום  .9

ל וטרם ניתן מענה לפנייה נוספת שערך המשיב כי עניינו של העותר נמצא בטיפו, )אלקטרוני

ולכשיתקבל מענה כאמור תימסר בהתאם לעותר תשובה , מלגה באשר לתעודה שבידו' לאונ

 ). לעתירה' העתק צורף כנספח ח(

  

 2009כ העותר בה נטען כי הגם שעד לשנים " התקבלה פנייה נוספת בכתב מטעם ב5.12.13ביום  .10

, ).M.A( או תואר מוסמך ) .B.A(ים בספרד כדוגמת תואר בוגר  לא ניתנו תארים אקדמי2010 –

התעודה שבידי העותר , דבר שהחל לקרות רק לאחר כניסתו לתוקף של הסכם בולוניה בספרד

היא למעשה תואר בוגר לכל דבר ועניין למרות שבתקופה שסיים את לימודיו היא לא כונתה כך 

 ).העתק צורף כנספח ט לכתב העתירה(
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' ל לפנייתה של הגב"התקבלה בדואר אלקטרוני תשובתו של דיקן הפקולטה הנ 17.12.13ביום  .11

תחילה הבהיר הדיקן כי בטרם יישום הסכם בולוניה בספרד מעולם לא . 1.12.13זליגר מיום 

. נעשה בצורה בלתי רשמית, "Master"ואף השימוש שנעשה בתואר  , .B.Aנעשה שימוש בתואר 

 הלימודים בספרד לקלינאות תקשורת היו לימודי 2010 אכן לפני שנת הוסיף הדיקן כי, כמו כן

. ללימודים לתואר ראשון'  השתנו והפכו הלימודים באונ2010דיפלומה בלבד ורק החל משנת 

 כי הגם שיישום הסכמי בולוניה הביא לשינוי נרחב בשיטת הלימודים לבסוף הבהיר הדיקן

מבחינה , שמותיהם ותוכנם, ת סוג התאריםבמוסדות להשכלה גבוהה בספרד וזאת מבחינ

 לעסוק םזכאי, כדוגמת העותר, בעלי תעודת דיפלומה בלימודי קלינאות תקשורת מעשית

צורף  (2010בתחום בספרד באותה מתכונת בדיוק כמו בעלי תואר ראשון שהחלו ללמוד בשנת 

 ). לכתב העתירהז "כנספח י

  

בפנייתה התבקש הדיקן להבהיר האם . ל" לדיקן הפקולטה הנזליגר'  פנתה שוב הגב2.1.13ביום  .12

 .B.Aיכולים כיום להשלים לימודים ולרכוש תואר , כדוגמת העותר, בעלי תעודת דיפלומה

וכן האם הם יכולים על סמך לימודי , במקצוע על סמך השכלתם ותעודת הדיפלומה שבידם

 ).  לכתב העתירהז" יצורף כנספח(בתחום הדיפלומה להתקבל ללימודי תואר שני 

  

לפיה בעלי תעודת דיפלומה בקלינאות ,  התקבלה תשובתו של דיקן הפקולטה8.1.14ביום  .13

היות ומדובר בתארים שונים הגם שקיימת ,  בתחום.B.Aתקשורת לא יכולים להמשיך ללימודי 

          ).   לכתב העתירהז"צורף כנספח י(  מבחינת אפשרות העיסוקמקצועיתשקילות 

  

העתק (כ העותר בעניין שבנדון " התקבלה פנייה נוספת בכתב מטעם ב15.1.14ביום , בד בבד .14

 ). לכתב העתירה' צורף כנספח י

  

במכתב .   שוב את בקשתוכ העותר בכתב החלטת המשיב המסרבת"נשלחה לב 26.1.14ביום  .15

כי התואר שבידו בבירור בה למד העותר עולה ' צוין כי מבירור נוסף שנערך מול דיקן החוג באונ

פלומה די/אינו תואר ראשון בלימודי קלינאות תקשורת אלא לימודי תואר לצורך קבלת תעודה

 ).צורך כנספח יא לכתב העתירה(

  

כ העותר בבקשה לקבלת "משיב פניות מטעם ב התקבלו אצל ה20.3.14 וביום 2.2.14ביום  .16

 . מלגה' העתק מההתכתבויות שהתקיימו מול אונ

  

שם מפורסם מידע זהה לזה שנמסר ' כ העותר לאתר האינטרנט של האונ" הופנה ב24.3.14ביום  .17

ועל מנת לברר באופן וודאי את טיבו ומהלך , כמו כן. על ידי הדיקן בנוגע ללימודי העותר

נמסר , לבסוף. ותר הודיע המשיב על כוונתו לזמנו לדיון בפני הוועדה המייעצתלימודיו של הע

וצוין כי בימים אלו משרד הבריאות בוחן אפשרות לתיקון החוק כך שיהיה ניתן להכיר בלימודי 

 ). העתק צורף כנספח יד לכתב העתירה(בתנאים מסוימים כשל העותר תעודה 
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 . 7.5.14להופיע בפני הוועדה המייעצת ליום כ העותר זימון "בל נשלח 7.4.14ביום  .18

  

במסגרת הדיון נשאל .  וזאת בליווי בא כוחו הופיע העותר בפני הועדה המייעצת7.5.14ביום  .19

כמו כן מסר העותר פירוט לגבי . העותר שאלות שונות בנוגע ללימודיו על ידי חברות הוועדה

ז שעלה לישראל הוא עובד  בתחום בספרד וציין כי מא בהם עבדמקומות עבודה שונים

. בהתנדבות עם אוכלוסיה דוברת ספרדית אולם הוא אינו מציג את עצמו כקלינאי תקשורת

לבסוף הבהיר העותר כי במסגרת לימודיו לא למד את נושא הבליעה שכן היה מדובר בקורס 

ית לבסוף הוחלט כי על מנת להמשיך לבחון את תוכנ. וכן כי לא ביצע עבודה מחקרית, בחירה

העתק מפרוטוקול הדיון צורף (הלימודים של העותר יש צורך בקבלת סילבוס מתורגם לעברית 

 ). כנספח יח לכתב העתירה

  

ר אורלי "ד, קלינאית התקשרות הארצית, העבירה חברת הועדה המייעצת, 28.5.14ביום  .20

 תוכנית מבחינת, על פי עמדת הועדה. למשיב את עמדת הועדה בנוגע ללימודי העותר, הרצברג

עולה כי היא כוללת את מרבית הקורסים , הלימודים והסילבוס של ההשכלה אותה רכש העותר

ולא את תחום השמע שהינו חלק , הקליניים בתחום השפה והדיבור בלבד הנלמדים בארץ

ציינה הועדה כי היקף ההתנסות , כמו כן. אינטגראלי מהלימודים לתואר ראשון בישראל

 שעות הינו פחות מההתנסות הנרכשת בישראל אולם 350ודים בסך של הקלינית במסגרת הלימ

 – 2005ניתן להתחשב בכך שהעותר עבד בתחום בספרד במסגרות ציבוריות שונות בין השנים 

כי במידה ואכן יתאפשר על פי החוק לגשת לבחינה הממשלתית על , לבסוף ציינה הועדה.  2011

אין מניעה כי העותר ייגש לבחינה אולם זאת , מה שאינו אפשרי כיום, סמך לימוד תעודה

 ).העתק צורך כנספח יט לכתב העתירה(בתחום השפה והדיבור בלבד 

  

 כן . בעניינו המלצת הוועדה המייעצת על הודיע המשיב לעותר בכתב1.6.14ביום , בהמשך לכך .21

,  לבחינהצוין בפני העותר כי הגם שבעת זו על פי המצב החוקי העכשווי אין באפשרותו לגשת

משרד הבריאות מקדם הליך תיקון חקיקה לפיו יתאפשר לעולים חדשים שאינם בעלי תואר אך 

בעלי תעודה מארצות בהן לא היה ניתן ללמוד את המקצוע לתואר בזמניים הרלוונטיים לגשת 

יצוין כי במכתב זה הובהר בפני . לבחינה הממשלתית וזאת בכפוף לעמידה בתנאים מסוימים

לגשת למבחן לו לאחר תיקון החוק יתאפשר   רקלאור המלצת הוועדה בעניינוהעותר כי 

   ).   לכתב העתירה' העתק צורף כנספח כ(הממשלתי 

  

כ העותר בו נטען כי התעודה שבידי העותר היא זהה " התקבל מכתב נוסף מטעם ב9.6.14ביום  .22

צורף כנספח כא לכתב (ן מחדש את עמדתו לתואר ראשון בתחום ולכן מתבקש המשיב לבחו

 ). העתירה

  

כ העותר מכתב תשובה לפיו לא ניתן לקבל את טענתו כי ההשכלה " נשלח לב22.6.14ביום  .23

והתעודה שבידי העותר מהווים תואר ראשון בקלינאות תקשורת וכי אין מקום לשנות 

 ). צורף כנספח כב לכתב העתירה(מהחלטת המשיב בעניינו 
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 . לדה העתירה דנןמכאן נו .24

  

 המסגרת הנורמטיבית. ג

   משטר הרישוי הקודם–" תעודות הכרה. "1.ג        

  

ביניהם " (רפואיים-פרה"העניק משרד הבריאות תעודות הכרה במעמד למספר מקצועות , בעבר .25

קאופמן  2921/03ץ "בגמסגרת ב. לפי קריטריונים שנקבעו במשרד הבריאות) קלינאות תקשורת

ביטל בית המשפט העליון את הנוהל למתן תעודות , )29.4.04 ניתן ביום ('ואחר שנון "ד' נ' ואח

שם לא ניתן לפגוע בזכות העותרות כי בקובעו , "טיפול ביצירה והבעה"הכרה במעמד במקצוע 

  דין פסקבעקבות. הסדר שלא עוגן בחקיקה ראשיתלעסוק בטיפול בהבעה וביצירה מכוח 

 הפסיק משרד הבריאות להעניק תעודות הכרה ,ט העליוןקאופמן ופסיקה נוספת של בית המשפ

 .במעמד במקצועות בריאות

 

פעל המחוקק להסדרת מעמדם של העוסקים במקצועות , ץ"בהמשך לכך ובהתאם לפסיקת בג .26

כדי להבטיח רמה מקצועית הולמת של העוסקים בהם ולהגן על בריאות ב" הבריאות בחקיקה

 ).2007משנת ' טיבי ואח' כ א" חהמתוך הצעת החוק הפרטית של" (הציבור

  

 2008-ח"תשס, חוק הסדרת העיסוק במקצועות רפואיים –משטר הרישוי הנוכחי  .2.ד  

-ח"תשס, רישוי במקצועות הבריאות נקבע בחוק הסדרת העיסוק במקצועות רפואייםמשטר ה .27

להסדיר את העיסוק במקצועות "הינה ,  לו1כפי שקבוע בסעיף , מטרתו של החוק. 2008

" ולהגן על בריאות הציבור של העוסקים בהם כדי להבטיח רמה מקצועית הולמתהבריאות 

, ריפוי בעיסוק: ארבעה מקצועותהוסדרו בחוק בשלב ראשון  ).ההדגשות אינן במקור(

 . תזונה- קלינאות תקשורת ודיאטנות, פיזיותרפיה

 

 'עמ, )2007 ביולי 25 (ז" התשסבאב' ימיום , 170בהצעות חוק שפורסמה (עיון בהצעת החוק  .28

במטרה , כי חקיקת החוק נבעה מן הצורך בהסדרת העיסוק במקצועות רפואיים, מעלה) 276

הולם ואיכותי למי , להבטיח הגנה על הציבור ועל בריאותו ולהבטיח מתן טיפול רפואי מקצועי

 :וכך נאמר בדברי ההסבר להצעת החוק. שזקוק לכך

עד לפני כשנתיים .  הוסדר בחקיקההעיסוק ברוב מקצועות הבריאות טרם"
באמצעות , נהג משרד הבריאות להסדיר מקצועות אלה בדרך מינהלית

נקבעו , כך; ) המנהל–להלן  (חוזרים של המנהל הכללי של משרד הבריאות
 לגבי מקצועות כמו גנטיקה בחוזרי המנהל דרישות השכלה והכשרה

המנהל העניק . יקה וכירופרקטקלינאות תקשורת, ריפוי בעיסוק, קלינית
במקצוע הבריאות " תעודת הכרה במעמד"לאדם שעמד בדרישות האמורות 

  . ..המסויים
...  

מטרתה של הצעת החוק המתפרסמת בזה להסדיר בחקיקה את העיסוק 
כדי להבטיח רמה מקצועית הולמת של העוסקים , במקצועות הבריאות

  ... בהם ולהגן על בריאות הציבור
ת סמכותו של המנהל הכללי של משרד הבריאות לתת מוצע לעגן בחקיקה א

מתן תעודות הכרה יאפשר לציבור . תעודות הכרה במקצועות הבריאות
לדעת כי כשירותו ורמת המקצועיות של מטפל , וכן למעסיקים, המטופלים
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 ."נבדקו ואושרו על ידי משרד הבריאות, שהוא בעל תעודת הכרה
  .)ע. ר–א אם נאמר אחרת אל, ההדגשות מכאן ולהבא אינן במקור(

  
  

נקבעו בחוק הסדרים שמטרתם שמירה על רמת , למשטר הרישוי עצמוכי בנוסף , יצוין .29

הכל  .החלים על בעלי התעודות, 'וכד, בדיקת כשרות רפואית,  הטלת דין משמעתי:המקצוע

יידע כי כשירותו ורמתו , כי המבקש לקבל טיפול בתחום הרפואי הרלוונטי, במטרה להבטיח

 .מקצועית של מי שקיבל תעודה נבדקו ואושרו על ידי משרד הבריאותה

 

לא אוסר על מי שאינו בעל תעודת הכרה "כי החוק , כפי שאף הובהר בדברי ההסבר, יודגש .30

). 282' בעמ, שם" (אולם הוא מטיל כמה מגבלות על העיסוק במקצוע, לעסוק במקצוע הבריאות

סעיף (ביצוע פעולות ייחודיות , ) לחוק4סעיף (מקצוע לבעלי תעודה ייוחד השימוש בתואר ה, כך

 ). לחוק7סעיף (והעסקה במקומות מסויימים )  לחוק5

 

את התנאים המצטברים הנדרשים לצורך זכאות לקבלת תעודה ,  לו8בסעיף , החוק קובע .31

על , הכשרה מעשית ועמידה בבחינות, כי לעניין השכלה, בין היתר נקבע. במקצוע הבריאות

 . תעודה כאמור לעמוד בתנאי הכשירות המפורטים בתוספת הראשונה לחוקהמבקש 

  

הוא הרלוונטי , בנוגע למקצוע הטיפול בהפרעות בתקשורת, התוספת הראשונה לחוק קובעת .32

 והכשרה מעשית לתקופה  בהפרעות בתקשורתתואר אקדמאי, בין היתר, כי נדרש, לענייננו

 .שנקבעה על ידי המנהל

  

וגם " כל תואר"לא די ב,  לתוספת הראשונה לחוק3 לפי פרט קלינאי בתקשורת לעניין ,  ויודגש .33

  :  וכך בלשון התוספת לחוק . דווקא ראשון אקדמי לתואראלא " תואר אקדמי"לא כל 

  

תעודת   ;תואר אקדמי ראשון בהפרעות בתקשורת  )1(  טיפול בהפרעות
  קלינאי

  תתקשור  הכשרה מעשית במשך תקופה שנקבעה   )2(  בתקשורת
  ;בתקנות

עמידה בבחינות שקבע    )3(
  .המנהל

  

 : כלהלן" תואר אקדמי" לחוק שם מוגדר 2 בהקשר זה נפנה גם לסעיף  .34

  : כל אחד מאלה– 'תואר אקדמי'"
תואר אקדמי מוכר כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה   )1(

וכן תואר , גבוהה שניתן על ידי מוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל
  ;א לאותו חוק28צה להשכלה גבוהה לפי סעיף שהוכר על ידי המוע

תואר אקדמי שניתן על ידי מוסד להשכלה גבוהה בחוץ   )2(
, לעניין זה; )א(11והמנהל הכיר בו בהתאם להוראות סעיף , לארץ

 לרבות מוסד בישראל שהוא –" מוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ"
, שלוחה או סניף של מוסד להשכלה גבוהה הפועל מחוץ לישראל

ג לחוק המועצה להשכלה 25וניתן לו רישיון כמשמעותו בסעיף 
   ";גבוהה
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 : כיהקובע" הכרה בתארים"שכותרתו , לחוק) א(11סעיף נפנה ל,  כמו כן .35

 שניתן על ידי מוסד להשכלה גבוהה בחוץ תואר אקדמי  )א(  .11"
אם אותו מוסד מוכר כמוסד להשכלה , לארץ יוכר לעניין חוק זה

, והמנהל הכיר באותו מוסד, ין החל באותה מדינהגבוהה על פי הד
  .בתואר שניתן על ידי המוסד ובמכלול לימודיו של המבקש לתואר

את , בין השאר, ישקול המנהל) א(בהחלטה לפי סעיף קטן   )ב(
 לתואראת היקף הלימודים , את תכניות הלימודים, רמת הלימודים

, וץ לארץ במוסד להשכלה גבוהה בחלתוארואת משך הלימודים 
להיקף הלימודים , לתכנית הלימודים, בהשוואה לרמת הלימודים

לתואר ולמשך הלימודים לתואר אקדמי מוכר הנהוגים במוסד מוכר 
 בהחלטה כאמור רשאי המנהל להיוועץ ;להשכלה גבוהה בישראל

  .בוועדה המייעצת
רשאי לדרוש , לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, המנהל  )ג(

, ים את לימודיו במוסד מוכר להשכלה גבוההמהמבקש להשל
כתנאי להכרה , להשלים הכשרה מעשית או לעמוד בבחינות שקבע

   )."א(בלימודיו לפי סעיף קטן 
  

 לחוק המאפשר למנהל להעניק תעודת קלינאי תקשורת רק באחד 48 עוד יש להפנות לסעיף  .36

וק כי תעודה כאמור ניתן שם גם קובע הח, שפה ודיבור או שמיעה, מתחומי העיסוק במקצוע

 :  ובלשון הסעיף. בתחום) או שני (תואר אקדמי ראשוןלהעניק רק בהסתמך על השכלה שהיא 

 או שני בעל תואר אקדמי ראשוןהמנהל רשאי להעניק למי שהוא "
שניתן על ידי מוסד בהפרעות שפה ודיבור או בהפרעות שמיעה 

להוראות סעיף והוכר על ידו בהתאם , להשכלה גבוהה בחוץ לארץ
תעודת קלינאי תקשורת המוגבלת לתחום הפרעות שפה ודיבור , 11

ובלבד שמתקיימים בו , לפי העניין, או לתחום הפרעות שמיעה
 לתוספת 3בפרט : בשינויים אלה, 8התנאים הקבועים בסעיף 

תואר אקדמי ראשון "במקום , )1(בפסקה ', בטור ב, הראשונה
 אקדמי ראשון או שני בהפרעות תואר"יקראו " בהפרעות בתקשורת

, "תואר אקדמי ראשון או שני בהפרעות שמיעה"או " שפה ודיבור
בתעודה כאמור יקבע המנהל את הפעולות הייחודיות ; לפי העניין

  ."שבהן רשאי בעל התעודה לעסוק
 

ו שעניינ, )1ב( סעיף קטן ל לחוק " הנ11 התווסף לסעיף 24.3.11יקון מיום בתכי יצוין , כמו כן .37

כיוון שבישראל קיים תואר אקדמי . מקרה בו לא קיים בתחום תואר אקדמי מוכר בישראל

  .נוסח הסעיף אינו רלוונטי לענייננו, בקלינאות תקשורת

 

המונה חמישה חברים , "עדה מייעצתוו " כי על פי החוק הוקמהלהשלמת התמונה יצוין  .38

נרחיב ונפרט כי  .פעלת החוק ויישומולייעץ לשר ולמנהל בעניינים שונים הנוגעים להה תפקידש

שני , עובד מדינה שהוא בעל תעודה במקצוע הבריאותכב חברי הוועדה נקבע בחוק וכולל הר

חברי סגל אקדמי במוסד מוכר להשכלה גבוהה שתחום התמחותם במקצוע הבריאות ושני בעלי 

 . תעודות במקצוע הבריאות שהם גם נציגי הארגון המקצועי הרלוונטי

 

    העותר שלודות האיזון הראויה לבחינת עניינונק. ד
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מ "בעת) מרזל' ר י"השופט ד' כב( ניתן פסק דינו של בית המשפט הנכבד דנן 14.5.12ביום  .39

 משרד הבריאות אגף הרישוי למקצועות רפואיים –מדינת ישראל ' שריד נ 36091-05-11

יד וזאת משלא הצליחה המורה על דחיית העתירה של העותרת שר, ")פרשת שריד: "להלן(

 . לחוק) ה (58להראות עמידה בתנאי הותק המקצועי הקבועים בהוראות המעבר בסעיף 

 

אחת , בחן בית המשפט הנכבד כי ביסודו של החוק שתי תכליות מרכזיותבמסגרת פסק דינו א .40

עניינה ומטרתה להבטיח רמה מקצועית והולמת של , הראשונה. ספציפית והשנייה כללית

בעוד השנייה עניינה ומטרתה פגיעה מידתית ,  בתחום ולהגן על בריאות הציבורהעוסקים

בחופש העיסוק של עוסקים ותיקים בתחום ערב כניסתו לתוקף של ההסדר החדש שביקש 

 . החוק לבצע

  

 58סעיף הוראת המעבר הקבועה ב קבע בית המשפט הנכבד ביחס לל"כך באיזון התכליות הנ .41

לחוק ) ה (58יש לראות בהוראת סעיף  "–)  לפסק הדין49 בסעיף בלשונו(לחוק כדלקמן ) ה(

שצברו תקופת " ותיקים"כהוראה שיש לה תכלית סופית מרכזית של הגנה על אותם עוסקים 

שיש להם את ותק העיסוק , על אותם עוסקים. עיסוק מעשי משמעותית קודם לתחילת החוק

תוך שהיא קובעת תנאים ומגבלות שעל , לחוק) ה (58באה להגן הוראת סעיף , הניכר האמור

 . ..."פיה יוכלו אותם עוסקים לקבל תעודה

  

 בגדר הוראות המעבר שכן העותר אינו נכלל,  רלוונטיים לענייננו על פניו דברים אלו אינם .42

דבר שאינו מצוי  – ובקשתו למשיב הוגשה מכוח ההסדר הרגיל שקיים בחוק ,שבחוק

 בכדי להשפיע על נקודת האיזון הראויה לפיה יש לבחון בהחלט יש בדבר,  עם זאת.במחלוקת

 . עניינו של העותראת 

  

כלל לא מתקיימת התכלית הכללית של פגיעה , למעשה אין כל חולק כי בעניינו של העותר .43

והגם שיש בעצם , מידתית בעוסקים ותיקים שעסקו בתחום ערב כניסתו לתוקף של החוק

ופגיעה , הרי שבמובן זה גילה המחוקק דעתו, העיסוקחקיקתו של החוק פגיעה כללית בחופש 

 הבטחת רמה מקצועית הולמות של –זה נסבה לאחור אל מול התכלית הספציפית של החוק 

. באמצעות קביעת סטנדרט אקדמי ברור והגנה על בריאות הציבור, בין היתר, העוסקים בתחום

     .  בכורה עת נבחן עניינו של העותר יש לתת מעמדלתכלית זו

  

' שריד נ 4722/12מ " ובמסגרת הליך עע29.10.13 בטרם נעבור לגופם של דברים יצוין כי ביום  .44

דחה בית המשפט העליון את הערעור שהגישה העותרת שריד , )פורסם בנבו(משרד הבריאות 

' וזאת תוך שנקבע בחוות דעתו של כב, כנגד פסק דינו של בית המשפט הנכבד דנן בעניינה

 : כלהלן, ראן אליה הצטרפו בהסכמה יתר חברי המותב הנכבדיםוב'השופט ג

  

הנטל המרכזי לאיזון בין זכויות ואינטרסים , כידוע. 26 "

ומשישבה , מתנגשים מצוי לפתחה של הרשות המחוקקת

וקבעה את האיזון הראוי , הרשות המחוקקת על המדוכה
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ץ "בגראו (לא בנקל יתערב בו בית המשפט , לגישתה

] פורסם בנבו[המוסד לביטוח לאומי '  חסן נ10662/04

  .. ).3פסקה , )28.2.2012(

  

  : ובהמשך

אין המערערת נחשבת כעוסקת , לגישתי, משמע"...

שעל אינטרס ההסתמכות שלה בא החוק להגן " ותיקה"

עליו " קהל היעד"יא אינה וה, רק בשל תקופת הלימודים

, ההכשרה במסגרת הלימודים, בתוך כך. רוצה החוק להגן

אינה , אף אם היא דומה באופיה לעיסוק לאחר הלימודים

כי אם רכיב אחד בתהליך , של הלומד" מטה לחמו"

לרכישת הכלים המקצועיים שיאפשרו את השתלבותו 

  "  .במקצוע

  

אשר למעשה נכללה במסגרת הוראת המעבר , שריד' משדברים אלו נאמרו לגבי הגב,  אם כן .45

אולם לא התאפשר לה לגשת לבחינה הממשלתית המיוחדת רק מכיוון שלא הוכיחה עיסוק 

חומר שהם יפים קל ו, לחוק) ה (58לאורך חמש שנים כנדרש בהוראות המעבר הקבועה בסעיף 

שי תעודה מכוח הוראות  במסגרת אותם מבקאשר אינו נכלל, ורלוונטיים לעניינו של העותר דנן

 .המעבר שנקבעו בחוק

  

בקלינאות ) בוגר( התעודה שבידי העותר אינה תואר אקדמי ראשון –עמדת המשיבים . ה

  תקשורת

 

נדרש , ל"לצורך קבלת תעודה מכוח החוק למי שמחזיק בהשכלה מחו,  לעילכאמור .46

 .יוכר על ידי המנהלתעודה שבידו /שהתואר

 

 :ל מצריכה מספר תנאים"בתואר מחוהכרה , על פי הקבוע בחוק  .47

 .התואר נלמד במוסד המוכר כמוסד להשכלה גבוהה לפי הדין באותה מדינה  .א

 .המנהל מכיר באותו מוסד  .ב

 .המנהל מכיר בתואר האקדמי  .ג

 .המנהל מכיר במכלול הלימודים של מבקש ההכרה  .ד

 

, ין השארב, קול המנהל בטרם קבלת החלטה הםהשיקולים אותם רשאי לשכי , עוד נקבע בחוק .48

היקף , ומשך הלימודים הכל בהשוואה לתכנית הלימודים תכנית הלימודים, רמת הלימודים

כי המנהל רשאי להתייעץ עם ,  עוד נקבע.לימודים ומשכם של לימודי תואר מקביל בישראל

 .הועדה המייעצת בעניין זה
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 , הקיים בארץל בשם הזהה לתואר" מחו תעודה מציג בפני המנהל תואר אף אם מבקש, כלומר .49

, הרי שהכרה בתואר לצורך החוק נתון לשיקול דעת המנהל , דבר שאינו מתקיים במקרה דנן

הבדיקה דורשת לא רק הכרת . בכפוף לבדיקה והשוואת אותו תואר לתואר הנלמד בישראל

 . של המבקשבמכלול הלימודים אלא גם  הכרה תוארהמוסד וה

  

 תקשורת נקבע בתוספת לחוק כי התואר האקדמי לגבי קלינאות, כפי שהוצג לעיל, ויובהר .50

יצוין כי ככל שהיה לכאורה קיים ". בקלינאות תקשורת תואר אקדמי ראשון"הרלוונטי הוא 

הרי שלאחר שהועדה המייעצת התרשמה מהעותר ובחנה , דבר המוכחש מכל וכל, ספק בעניין

יהיה העותר זכאי , דההחוק יאפשר הכרה בלימודי תעובמידה ואת השכלתו קבע האחרונה כי 

 מעולם לא השיג על קביעה זוהעותר . להיבחן בבחינה הממשלתית  רק בתחום השפה והדיבור

בשונה מהשגותיו וטענותיו , לפיה השכלתו מתאימה לעיסוק רק בפן אחד בתחום העיסוק

הוא  הסעיף הרלוונטי לעניינו של העותר –כך או כך , דהיינו. באשר לטיב ולאופי התעודה שבידו

ובמקרה , רק באחד מתחומיו לחוק אשר קובע באופן מפורש כי תעודת עיסוק במקצוע 48סעיף 

   .תואר אקדמי ראשון בקלינאות תקשורתניתן להעניק רק בהסתמך על , זה שפה ודיבור

 

 התקשורת בשיטות שונותקלינאות  נלמדים לימודי ברחבי העולם,  כפי שיוסבר להלן,אמנם .51

 או כמו במקרה דנן במסגרת לימודי ,די תואר לחינוך מיוחדבמסגרת לימו, למשל

 ל" בחו משמעות הדבר כי ההשכלה שכזו אשר נרכשהאיןש  פשיטאאולם, דיפלומה/תעודה

בה למד ' ואכן הן על פי המידע שהתקבל מהאונ,   ראשון בקלינאות תקשורתתואר מהווה

 תואר אקדמי עותר אינה מהווההשכלתו של ה, העותר והן על פי ידיעתו המקצועית של המשיב

 . ראשון בקלינאות תקשורת

  

  בתואר ראשון מחזיק אינותי למשיבים כי העותריאמאין ספק ומעולם לא היה ספק , למעשה   .52

  . כנדרש בחוקבקלינאות תקשורת

  

 היו בתוקף הוראות המעבר  שבהכי משחלפה התקופה, צוין בפני העותר ובאי כוחו מסיבה זו .53

 לא ניתן במצב הנוכחי כיום להכיר בהשכלתו לצורך קבלת תעודת עיסוק ,הקבועות בחוק

בהצטבר מספר תנאים ,  להוראת המעבר הקבועה בחוק)ה (58סעיף על פי : ודוק. בתחום

 " השכלה מתאימה"רשאי היה המנהל להכיר גם במבקשי תעודה בעלי  , כמפורט בסעיף

 סעיף זה היווה חריג לדרישת ההשכלה כך למעשה. להנחת דעתו המקצועית של המנהלשהייתה 

ונקבעה בו , הפורמאלית והנוקשה שקבע המחוקק במסגרת החוק כתנאי לעיסוק במקצוע

לכל אותם להוכחת השכלה וזאת על מנת להציע הסדר הולם ומידתי " מרוככת"דרישה 

כאמור , עם זאת. עוסקים ותיקים בישראל שנפגעו כתוצאה מהליך ההסדרה שקבע החוק

דהיינו , הגם שהדבר מוסכם על הצדדים. ו של סעיף זה פג ואינו חל בעניינו של העותרתוקפ

 לחתור תחת למעשה בעתירה דנן מבקש העותר, שלסעיף זה אין תוקף בהקשר של העותר

כך שיהיה , ערב חקיקתו וכניסתו לתוקףעל ידי חזרה למצב ששרר , מטרתו ותכליתו של החוק

ברור ונהיר כי . ום גם למי שאין בידו תואר ראשון אקדמי בתחוםניתן ליתן רישיון לעסוק בתח

  .אל לבית המשפט ליתן יד לדבר
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הקביעה לפיה אין בידו של העותר תואר אקדמי ראשון בקלינאות תקשורת ,  כאמור לעיל .54

המידע הברור והחד משמעי שהתקבל , הראשון. מתבססת על שני אדנים מרכזיים, כנדרש בחוק

. ולפיו אין כל ספק שהעותר אינו מחזיק בידו תואר ראשון כאמור,  העותרבה למד' מהאונ

וספרד , ידיעתו רבת השנים והמקצועית של המשיב כי במדינות מסוימות באירופה, השני

לא נלמדו במסגרת לימודי , לרבות קלינאות תקשורת, חלק ניכר ממקצועות הבריאות, ביניהן

 .  שני אדנים אלו עומדים יציב, פי שיוצג להלןכ. תואר אקדמי ראשון

  

עלה באופן מובהק כי  בה למד העותר'  כפי שהוצג בפרק העובדתי במסגרת פנייה שנעשתה לאונ .55

 זו התברר באופן חד משמעי כי  מפנייה.תואר בוגר בקלינאות תקשורתהדיפלומה שבידו אינה 

 לפי מערכת ניתן היה ללמוד בספרד רק לדיפלומה ולא לתואר ראשוןבעת שלמד העותר 

נה תואר ראשון במקצוע  דיפלומה זו איאולם, תה נהוגה באותה עתיההשכלה הגבוהה שהי

  . 2010שאותו ניתן היה ללמוד רק החל משנת 

  

 : ל "וכך נאמר במענה שניתן על ידי הדיקן הנ .56

  

issued in the name of H.M. the King. And  not a “Diploma Degree from the 

University”.  

The structure of the official University studies in Spain was (before Bolonia 

agreements): Diplomado, Licenciado and Doctor.  This structure, after Bolonia 

agreements, is becoming: 

Grado (Bachelor), Master and Doctor (PhD).  

Grado (Bachelor in Speech Therapy) is, consequently, replacing “Diplomado en 

Logopedia”. 

  

  : ועוד 

  

"Firstly, the term “Bachelor” was never used in our country before Bolonia 

Agreement and the implementation of the European space for higher education. 

Even more, the term “Master” was only used (till Bolonia Agreement) as an unofficial 

word. As you rightly say, from 2010 our Speech degree is “Graduado ”, but before 

2010 our Speech degree was “Diplomado”. 

  

  : ובנוסף 
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So, many things change after the implementation of European space for higher 

education -Bolonia Agreement- (plans, names, some contents). But not the official 

utility of the previous degrees, id est, Mr. Benhamu Sultan (being “Diplomado”) is 

entitled to act, to work, etc. as an Speech Therapy professional with the same 

rights and in the same conditions than a “Graduado”. Both degrees are official 

and legally available, both degrees recognize the same professional efficiency and are 

issued in the name of the King (I insist in this point because the University 

diplomas -that you mentioned in a previous mail- are issued by the University 

president -“Rector”- but not in the name of the King). 

 

On the other hand, Spanish law regulating health professions (Law 44/2003, dated 

2013/11/22, Official Bulletin of the State, Kingdom of Spain, link 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2003-21340) makes mention of the 

degree “Diplomado en Logopedia” (art. 2.2.B, art. 7),  which enables these 

“Diplomados en Logopedia” to act as health professionals. When Mr. Benhamu 

obtained his degree, this law was already in force. 

  

היא תעודת מדינה ולא , בדומה למצב בצרפת ובגרמניה, תחילה הובהר כי  הדיפלומה, דהיינו

תואר מדינתי מקצועי זה אכן מאפשר בספרד לעסוק בלי הגבלה במקצוע . תואר אוניברסיטאי

ם הפכו ושונו ללימוד תואר אך מובהר בתשובה כי רק לאחר הסכם בולוניה הלימודים בתחו

.   לא היו בכלל בספרד תארי בוגר2010ל אף הדגיש כי עד שנת "הדיקן הנ. ראשון בתחום

שם , בהקשר זה הדגיש הדיקן כי הרבה השתנה במערכת ההשכלה הגבוהה מאז הסכם בולוניה

תר  הדבר שלא השתנה זו האפשרות העו. 'תוכניות התואר וכיוצב, התכנים של התואר, התואר

וכפי שיוצג יובהר כי על נקודה זו אין חולק . לעסוק במקצוע בספרד תחת הדיפלומה שקיבל

האפשרות לעסוק , הגם שאין בדבר בכדי לסייע לעותר מבחינת המצב החוקי העכשווי, בהמשך

היא תנאי בתיקון החוק לשם קבלת , במקצוע תחת רישיון במדינה ממנה הגיע בעל הדיפלומה

 . ולקבל תעודההאפשרות להיבחן

  

עוסקים ותיקים בעלי תעודות ,  במקצועתה בישראלידבר כי בדומה לרפורמה שהיה משמעות .57

 רשאים היום הכרה במעמד ובעלי תארים שונים שעמדו בתנאי הוראות המעבר שנקבעו בחוק

שמעות הדבר שתעודת הכרה במעמד אין מש פשיטא,  עם זאת."רישיון"לעבוד בישראל תחת 

י האוניברסיטאות "התעודות שחולקו בעבר עכך לדוגמא . תואר ראשון במקצועהיא בעצמה 

  אותו דבר לגבי.אינם תואר ראשון, והמכללות בישראל לפני שנלמדו בישראל תארים ראשוניים

מצב זה זהה למצב שהיה . לעסוק במקצועבעבר אפשרו שם מודייתעודות המעידות על סיום ל

הדיפלומות מעידות על סיום לימודים .  בעברחרות באירופה ובמדינות א בספרדבמדינת קיים

  .באוניברסיטה ומאפשרות עיסוק תחת רישיון בספרד אך הן בעצמן אינן תואר ראשון
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בעבר בחלק ממדינות , כאמור.  מכאן נעבור להסכם בלוניה ולמשמעותו בעניינו של העותר .58

כפי שהיא קיימת בישראל אירופה לא הייתה קיימת מערכת של תארים ראשונים ושניים 

מקצועות הבריאות נלמדו באופן , גרמניה וגם ספרד, כמו בצרפת, בחלק מהמדינות. ב"ובארה

 .מסורתי שלא לתואר אקדמי ראשון או שני

 

במסגרת הסכם בולוניה הוחלט לבנות מחדש את הלימודים האוניברסיטאיים באותן , עם זאת .59

 . םם וקורסים אקדמייפית להערכת תאריערכת אירומארצות ולהקים 

(European Credit Transfer System)     

 

,  יצירתו של מרחב מאוחד של השכלה גבוההרתו המרכזית של תהליך בולוניה הייתהמט  .60

שתי מטרות , בין יתר המטרות המשנה של הסכם. מדינתי-מבוסס על שיתוף פעולה ביןה

האחדת  ודד תחרותיות והעסקהאשר תעו, מערכת תארים ברת השוואהחשובות והן יצירת 

הכוללים את , )Graduate(ותארים מתקדמים   שנים לפחות3תואר ראשון של : רמות הלימודים

 ). Employability(כהכשרה לשוק העבודה האירופי , המאסטר והדוקטורט

 

 Overarching הקרוי כשרהות התהליך איחוד מסגר 2005במסגרת שינוי זה החל בשנת  .61

framework of qualifications of the EHE ) להלן :QF-EHEA .(מערכת אחידה תהליך זה יצר 

בדומה ) (doctorate(ודוקטורט ) master’s(תואר שני , )bachelor(תואר ראשון :  מעגלים3של 

ביכולות ובכישורי , בהבנה,  יוצרת אחידות בידע מסגרת זו).לשיטה הנהוגה בישראל

 הוצגה מסגרת ההכשרות 2007בשנת . הישגיםוממוקדת בתוצאות וב, הסטודנטים

 2010 שנת  עדבביצוע השינויים המבניים הדרושים כאשרהמנחה את המדינות , הבינלאומית

 לעמידה  הפרטנית שלה להשלים את המסגרת הלאומיתעתידה הייתה כל אחת מהמדינות

  . של ההסכםביעדים

  

ה היא האפשרות להבטחת מטרה נוספת שהושגה באמצעות הסכם בולונימטבע הדברים  .62

 - כיום בקרת איכות זו נעשית בהתאם ל. האיכות של התארים הנלמדים באוניברסיטאות

European Standards and Guidelines 1 )להלן :ESG .( הוקם ה2008בשנת - European Quality 

Assurance Register for Higher Education) להלן :EQAR( ניםהארגומטרתו היא לנהל את ש 

לקדם מדיניות ולהוציא לפועל את , להגדיל את השקיפות ואת האמון בתהליך, החברים

 .מטרותיו

  

 

                                                      
1

 The Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher:  השם המלא

Education Area .  
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התוכנית שלמד העותר לקבלת תעודת , בהר כי בניגוד לרושם המצטייר מהעתירהיו, אם כן .63

"diplomado" אותה התוכנית לתואר אקדמי ראשון הנהוגה היום לשם קבלת תואר אינה 

 . דאקדמי ראשון בספר

 

כל אותם קורסים המאפיינים תואר עיון בסילבוס לימודיו של העותר עולה כי יצוין כי גם מ .64

קריאה , שיטות מחקר, כך העותר לא למד סטטיסטיקה.  לא נלמדואקדמי מלימודי תעודה

השיב העותר  כי לא ביצע , וועדה המייעצת כאשר נשאל על כך בפני ה בדיוןגם . ביקורתית ועוד

 . במהלך לימודיוכלשהי ית עבודה מחקר

  

 שאותה מדואוניברסיטת מלגה עצמה פרסמה טבלת השוואה בין הלימודים לדיפלובנוסף אף  .65

מטבלה זו עולה במפורש . העניקה בעבר לבין הלימודים לתואר האקדמי הראשון הנלמד כיום

בתואר המופיעים , כי בלימודי התעודה לא נלמדו קורסים בסטטיסטיקה ושיטות מחקר

  :   'להלן לקישור לאתר האונ. האקדמי הראשון

http://www.uma.es/media/files/Cuadro_de_adaptaciones_de_Graduado_en_Logopedia.pdf 

  

  . 1ב ומוסמן "העתק מטבלת ההשוואה מצ

  

  בנושא2010ח האיחוד האירופי שהתפרסם בשנת "מדוהדברים האמורים עולים גם , זאת ועוד .66

|"National system overviews on education systems in Europe and ongoing reforms" , שם צוין

   :כלהלן 

 

"The adaptation process of the Spanish university system to the European Higher 
Education Area (EHEA) has led to the establishment of a new legal framework, which 
provides the new structure for university provision, now organised into three cycles: 
Bachelor’s, including a minimum of 240 credits, Master’s, including between 60 and 
120 credits, and Doctorate's.  
The new structure of university studies will have to be fully implemented by the 

2010/11 academic year. After this date, universities will not be allowed to offer new 

places for the first year of the former Diplomado…" 

  

   - לקישור שלהלן 189' בעמה רא

http://www.uv.es/atlantis2011/2011_2012/Eurydice%20Spanish%20Education%20System.pdf 

  

לתואר אקדמי מאתר האינטרנט של אוניברסיטת מלגה עולה במפורש כי התוכנית גם , כמו כן .67

 : להלן העתק מצילום עמוד האתר . 2010וניברסיטה הזו רק החל משנת  נלמדת באראשון
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מם ישנו הבדל גם לפי אתר האינטרנט של האוניברסיטה מעבר לשינוי בקורסים עצכך גם  .68

במסגרת ,  נקודות לימוד206בעוד בדיפלומה נדרשו  -דיפלומה לתוארספר השעות הלימוד בבמ

  . נקודות240לימודי התואר  נדרשות 

  

  . 2מן וסב ומ" מצ ממידע מאתר האוניברסיטה העתק

 

ק בתחום קלינאות  לעיסותעודותהמנהל הינו הגוף שהוסמך על פי החוק ליתן , כאמור לעיל  .69

 ומוכר למשרד אינו ייחודי לו, הקשר זה יצוין כי למעשה עניינו של העותרב. התקשורת בישראל

כמו גם , במדינת גרמניהאלא גם , שלא רק במדינת ספרדמבחינה זו ,  בפרטהבריאות ולמנהל

 נלמדו מקצועות פרא רפואיים שלא כתארים אקדמאים אלא עד לאחרונה, במדינת צרפת

 . כלימודי תעודה בלבד
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 בין נציגי משרד הבריאות video conference"" התקיימה שיחת 25.4.13ום כך נציין כי בי .70

ומשיחה זה חודד שוב כי , )בין היתר ( לבין נציגי משרד הבריאות בצרפת)בין היתר (בישראל

וכך . הלימודים בצרפת במקצועות הפרא רפואיים הם לימודי תעודה ולא לימודי תואר אקדמי

תארים במקצועות הפרא רפואיים בצרפת אינם חלק ממערך ה": נכתב בסיכום ישיבה זו 

רשויות צרפת ביצעו רפורמה ". תעודות מדינה"אלא מוגדרים כ, התארים ראשון ושני

 . ..."בתעודות אלו על מנת לשלבן במערכת התארים ראשון עד שלישי המקובלת כיום באירופה

  

   . 3ב ומסומן " מצ25.4.13 מסיכום ועידת וידאו מיום העתק

  

המצב בספרד דומה למצב בגרמניה , ע המקצועי הקיים אצל המשיביםלמעשה ועל פי היד .71

בגרמניה . כתואר תעודה ולא  כלימודיודי המקצועות הפרא רפואיים נלמדוכך שלימ, בצרפתו

כך שמשנה , 2006שנת ב במסגרת הסכמי בולוניה בתחום  שנקבעהרפורמהלמשל כבר יושמה ה

 השכלה במקצועות הפרא רפואיים במסגרת לימודי תואר אקדמי  היה לרכושזו ניתן כבר

כי סוגיית בוגרי לימודים במקצועות פרא נוסיף ונציין בהקשר זה . במקום לימודי תעודה

הובאה גם בפני הועדה , 2006יה אשר השלימו את לימודיהם לפני שנת רפואיים בגרמנ

ה לצורך עיסוק בתחום בטענה כי ונות לקבלת תעוד במסגרת בחינת בקשות ש וזאת,המייעצת

המליצה שלא להכיר בלימודים מעין אלו  והועדה ,ההשכלה שנרכשה הינה תואר ראשון בתחום

 .כלימודי תואר אקדמי היות והם אינם כאלו

 

   .מצב דברים זה אינו שונה במאומה מעניינו של העותר .72

  

 התקבלה  בתחום שלא לאפשר לעותר לגשת לבחינות הממשלתיותהחלטת המנהל, על כן .73

ובהתחשב בהחלטות אחרות המתקבלות על ידו בעניינם של עתו המקצועי בהתאם לשיקול ד

 על כל עילה להתערבותו של בית בהחלטה זו לא הצביע העותר. מבקשים רבים אחרים

   .המשפט הנכבד ורק מן הטעם האמור סבורים המשיבים כי דין העתירה להידחות

  

בית המשפט הנכבד לא יידרש לשיקול דעתו המקצועי של גוף , העל פי ההלכה הפסוק, כידוע .74

המשיבים סבורים כי הלכה זו .  בעניינים שהינם מקצועיים במהותםשהוסמך על פי חוק לדון

המקצועי רם כאשר בגדרה של העתירה נתקף שיקול דעתו של הגו, יפה גם למקרה הנדון

 .  כלימודים המקנים לו תוארל"ו בחו שנלמד העותר של בשאלה האם להכיר בלימודיו

 

ועדת הרישום לפנקס ' ליאורה ברק נ 438/88א "עכך קבע בעניין זה כבוד השופט אלון ב   .75

 :670-671' בעמ, 661, )1(ד מד" פ,הפסיכולוגים

כי מקום שמתעוררת , כלל נקוט הוא בבית משפט זה"

אם בעל דיפלומה מסוים הוא כשיר להתעסק , שאלה

ושאלה זו נמסרה לשיקול , ל אם לאובמקצוע עיוני בישרא

לא , יחיד או ועדה,  דעתו המקצועי של בר סמכא לדבר-

אם קבע שאין הוכחה , יתערב בית משפט זה במסקנתו
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 91/67צ "בג; 195/57 ,991צ "בג (מספקת על כשירות כזאת

ואם כך ). 540' בעמ, 20-16/77 ,155צ "בג; )285/67' המ(

 57195/ ,199צ " שנדון בבגכשם, הדבר לעניין רואה חשבון

על אחת כמה וכמה כשנושא הדיונים הוא בשטח , ל"הנ

צ "בג(שהמורשה לכך חייב לטפל בחולים , הרפואה

שגם בידו לעתים , ובדומה לכך עניינו של רוקח) 64102/

בעיקר מחמת רעלים וטוקסיקולוגיה , גורלות בני אדם

רשות כאן אין אף לבוא בטרוניה עם ה; שבתרופות והכנתן

גם אם קבעו לעצמן סטנדרטים , שנקבעו לכך, או הוועדה

גבוהים מתוך המגמה לשמור על רמה נאותה של אותו 

ולאו דווקא על פי , כמקובל במדינות מתקדמות, מקצוע

וגם בכך לא . הממוצע במדינות נחשלות או מתפתחות

משום שאין לו הידע המקצועי ואף , יתערב בית המשפט

 ולא יחליף את שיקול הדעת של מי ,לא הכלים הדרושים

כלל זה נתון ;  דעת משלו- שנמצא כשיר לכך בשיקול 

כי שיקול הדעת של מי שהוסמך לכך יופעל , והוא, לסייג

וכי לא תהא התחשבות , בתבונה ובסבירות, באורח משפטי

כשם שלא תהא התעלמות , שהם זרים לעניין, בדברים

-873א "ע; 791' בעמ, 242/68צ "בג (מאלה השייכים לו

, 224/79א "ע; 613' בעמ, 562-549/80 .773 ,778 ,779 ,870

  )". 436' בעמ

  

לשכת ' קורינאלדי נ 7505/98ץ " השופט זמיר בפסק דינו המנחה בבג'דברי כבנפנה גם ל  

 :כדלקמן, 153, )1(ד נג"פ, עורכי הדין בישראל

הכלל הוא שבית המשפט אינו נוטה להתערב בשיקול . "..
, הדעת של מי שהוסמך לבחון את הכשירות המקצועית

אלא אם הוכח לו כי שיקול הדעת לוקה בפגם של 
שיקולים זרים או בפגם אחר מן הפגמים שיש בהם כדי 

    ...לפסול שיקול דעת מינהלי

שלא להעמיד , אוסיף ואומר כי הנטיה של בית המשפט
 שיקול הדעת שלו במקום שיקול הדעת של הרשות את

חזקה במיוחד כאשר מדובר בשיקול דעת של , המוסמכת
פי החוק על עריכת בחינות - רשות מקצועית המופקדת על

  ..".מקצועיות
      

  

אולגה מחלין  41433-01-13מ "כן נפנה לפסק דינו של בית משפט נכבד זה במסגרת הליך עת  

  : נועם כלהלן' השופט י' שם ציין כב, )פורסם בנבו ('בריאות ואח משרד ה–מדינת ישראל ' נ

  

מורה כי , המשמש נר לרגלנו בהכרעה דנן, עקרון היסוד"

ככל שמדובר בהחלטת גוף מינהלי הדן בנושאים 

המשפט להחליף את שיקול דעתו -אל לו לבית, מקצועיים

ץ "בג(של הגורם המקצועי בשיקול דעתו שלו בנקל 
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ד "פ, לשכת עורכי הדין בישראל'  קורינאלדי נ7505/98

ובזיקה להכרה בתארים , בהקשר זה)). 1999 (153) 1(ג"נ

כלל נקוט הוא "כי , נפסק, לשם עיסוק מקצועי בישראל

כי מקום שמתעוררת שאלה אם בעל , משפט זה- בבית

יפלומה מסוים הוא כשיר להתעסק במקצוע עיוני ד

ושאלה זו נמסרה לשיקול דעתו , בישראל אם לאו

לא יתערב , יחיד או ועדה, המקצועי של בר סמכא לדבר

אם קבע שאין הוכחה מספקת , בית משפט זה במסקנתו

ועדת '  ליאורה ברק נ438/88א "ע" (על כשירות שכזו

; )1990 (661) 1(ד מד"פ, הרישום לפנקס הפסיכולוגים

)). 21.3.05(, מדינת ישראל'  ארנברג נ5950/04ץ "בגו

תנות הני, עקרון זה חל גם על החלטות בעניינים מקצועיים

ידי הרשות המינהלית לפי חוק הסדרת העיסוק - על

זאת במיוחד לאור התכלית העומדת , במקצועות הבריאות

שהיא הבטחת רמה , 1הקבועה בסעיף , בבסיס החוק

  ".מקצועית נאותה של העוסקים במקצועות הבריאות

  

  

  :עוד ראו לעניין זה

  966, )1(2003על -תק, ' אח2- מועצת רואי חשבון ו' עופר קרן נ 260/03צ "בג    

  670, )2(97על - תק, 'שר המשפטים ואח' נ' אביסרור חיה ואח 2003/97; 1948/97צ "בג    

  337, )2(96על -תק, לשכת עורכי הדין' בוקובזה נ 2346/96צ "בג    

 

מתמצה בבדיקה האם החלטת הרשות של בית משפט נכבד זה  הביקורת השיפוטית ,זאת ועוד .76

כשהיא מושתתת על טעמים ענייניים וללא שיקולים , בלא הפלייה, נתקבלה ללא משוא פנים

 4769/95צ "בגבית המשפט הנכבד מופנה בעניין זה ל. מצויה היא בתחום הסבירות זרים ואם

ד "פ, רשות השידור' ויקי שירן נ 1/81צ "בג; 269, 235) 1(ד נז"פ, שר התחבורה' מנחם רון נ

, זמיר' י ; 453-454, 449) 2(ד לו"פ,  שר התקשורת'לוגסי נ 376/81צ "בג; 378, 365) 3(לה

 .763-771' בעמ) ו"תשנ', כרך ב (הסמכות המינהלית

 

ללימודי תואר ודיפלומה אין כל הבדל  בין לימודי תעודה ש, טענת העותר עולה מ,למעשה  .77

  על המנהל להכיר, דבר שכלל אינו מדויק,בתכני הלימוד  קיימת חפיפה מסוימתוכל עוד, ראשון

 .בלימודי תעודה כתואר אקדמי ראשון כנדרש בחוק

  

 מילותיהם , אינה עולה בקנה אחד עם מטרת החוק המשיבים יטענו כי פרשנות מעין זו .78

   . כפי שפורטו לעיל בהרחבהריםעם סעיפי החוק האחו  החוק הרלוונטייםהמפורשות של סעיפי
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בבואו לבחור את הפרשנות . כלל ידוע הוא כי נקודת המוצא של הפרשן היא לשון החוק .79

על בית המשפט לבחור את הפרשנות המגשימה את תכלית , המתאימה לדבר החקיקה

מנהל מיסוי  8569/06א "בע, כך. אולם זאת מבין מגוון האפשרויות הלשוניות, החקיקה

 :נאמר, )פורסם בפדאור(אלברט אברהם פוליטי ' מקרקעין חיפה נ

  

כאשר , חוקנקודת המוצא לפרשנות היא לשון ה"
מבין מגוון האפשרויות הלשוניות על בית המשפט 
לבחור את הפרשנות המגשימה את תכלית 

אכן המשמעות המשפטית תיקבע על פי . החקיקה
יש , עם זאת. התכלית המונחת ביסוד החקיקה

 "     גבול הפרשנות הוא גבול הלשון'לזכור כי 

 

 על ידי 701,710) 3(ד לו "פ, כהן' קניג נ 40/80נ "יפים לעניין זה אף הדברים שנאמרו במסגרת ד .80

 ): כתוארו אז(השופט ברק ' כב

  

להגשים מטרה שאין לה ... אין השופט רשאי"
מלאכת , אחיזה ולו הקלושה ביותר בלשון החוק

אך המילים , הפירוש אינה מוגבלת אך למילים
  "מגבילות את הפירוש

  

  :  כי 646' ,בעמ, 638) 2(ד נב"פ,  מכביקופת חולים' חכם נ 3622/96א " ע- כך אף נקבע ב

, כל פרשן חייב להתחשב במגבלות הלשון"
המשמעות המשפטית של הלשון אשר נועדה 

חייבת , להגשים את התכלית המונח ביסודה
להתיישב עם אחת המשמעויות הלשוניות של 

אמת המרכיב הלשוני אינו תנאי מספיק . הטקסט
 ."אך הוא תניא הכרחי לה, לפרשנות

  

נשיא בית המשפט העליון ' כותב כב, )פרשנות החקיקה(כרך שני פרשנות במשפט ובספרו 

  : 749' ברק בעמ' הפרופ, לשעבר

לדעתי את המשקל הרב יותר יש ליתן החקיקה "
חזקה על המחוקק שהביעה את . העולה מלשונה

  ."  התכלית בלשון החקיקה
  

ק כי מתן משקל מכריע ללשון עולה בר'  ממשיך ומדגיש פרופ751' עוד באותו המקור בעמ

ועם הכח המיוחד של , בקנה אחד עם העקרונות החוקתיים של דמוקרטיה והפרדת רשויות

 . המחוקק במשטר הדמוקרטי

  .ין כל יסוד לפרשנות העולה מעתירתו של העותר אכיעל עיקרי דברים אלה יטענו המשיבים   .81
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תואר אקדמי  "–ל כ "אר אקדמי שנרכש בחו להוראות החוק מוגדר תו2בסעיף , כאמור לעיל   .82

 )".א(11ראות סעיף ווהמנהל הכיר בו בהתאם לה, שניתן על מוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ

די בעיון פשוט בהוראות החוק על מנת לראות כי הגדרת תואר , אם כן כפי שניתן להבחין

מתייחסת בבהירות אלא ,  או דיפלומהדרה של לימודי תעודהגאקדמי אינה כוללת בחובה ה

לשון החוק לא יכולה הייתה להיות מפורשת וברורה יותר בעניין ,  על כן.לתואר אקדמי בלבד

 .זה

  

מילה היכולה " (תואר"כי המחוקק לא הסתפק במונח , יטענו המשיבים, כתימוכין לעמדתם  .83

לשמש כמתארת גם מצבים אחרים בהם נושאים תפקיד או השכלה ללא קשר ישיר ללימודים 

כך שלמונח , "אקדמי"אלא הצמיד למונח את המילה ") תואר מומחה"אקדמאים כגון 

 לימודים לתואר אקדמאי בשונה –יהיה פירוש אחד ואחיד , המתקבל מצירוף המילים יחדיו

 .מלימודים אחרים כגון לימודי תעודה או דיפלומה

  

פורשת לתואר אקדמי אלא החוק קובע דרישה מ, אקדמי, לא די בהיותו של התואר,  עם זאת .84

נועם בעניין ' השופט י' בעניין זה נפנה בשנית לפסק דינו של כב.  בקלינאות תקשורתראשון

 : שם צוין  כדלקמן, ל"הנמחלין 

  

 8סעיף , כאמור בסקירת הרקע הנורמטיבי לעיל"
לחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות קובע 
מספר תנאים מצטברים לשם קבלת תעודה 

הכשרה , לעניין השכלה. הבריאותבמקצועות 
נקבע כי על המבקש , מעשית ועמידה בבחינות

לעמוד בתנאים המפורטים בתוספת הראשונה 
בנוגע למקצוע שבו עוסקת , תוספת זו מורה. לחוק

תואר אקדמי ראשון בהפרעות "כי נדרש , העתירה
כי עמידה בתנאי זה תאפשר , יודגש". בתקשורת

מעבר הקבועה לעותרת להסתמך על הוראת ה
המאפשרת קבלת תעודת , לחוק) 2)(ג(58בסעיף 

קלינאי תקשורת ללא עמידה בבחינה הקבועה 
  ".בכפוף לתנאים שפורטו לעיל,  לחוק8בסעיף 

  
  

 לחוק אינן רלוונטיות 58הגם שאין מחלוקת שהוראות המעבר הקבועות בסעיף , כמו כן  .85

  כי המחוקק קבע מדרגעמיק בהן מלמדן מעיו, למקרה דנן במובן זה שהן לא חלות על העותר

ראה בעניין פסק דינו של כבוד השופט (ב השכלתם  על פי טי השונים בין מבקשי התעודהברור

אותם מבקשי תעודה שיש ,  על פי הוראות המעברכך). ל" הנאלישבע שרידר מרזל בפרשת "ד

 ממשלתית בידם תואר אקדמי ראשון מוכר שנלמד בישראל אינם נדרשים לעמוד בבחינה

ל "מבקשי תעודה שלמדו תואר אקדמי בחו ; ולהוכיח עיסוק וניסיון קודם לשם קבלת תעודה

 המנהל פטורים ממבחן אולם צריכים להוכיח עיסוק וניסיון קודם ברמה שהוכר על ידי

 , לא השכלה מתאימה א ומבקשי תעודה שאינם בעלי תואר אקדמי,הנדרשת לשם קבלת תעודה

 .  ינה מיוחדות ולהוכיח עיסוק וניסיון קודם בהיקף ניכר לשם קבלת תעודהצריכים לעמוד בבח
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כי המדרג שקבע המחוקק מבחינת ההשכלה הנדרשת למבקשי תעודה , בעניין זה חשוב להדגיש .86

אלא תולדה של המצב ששרר במדינה ערב חקיקת , אינה עניין מקרי, בהוראות המעבר שבחוק

נלמדו בישראל מקצועות הבריאות הפרא רפואיים , חוקערב חקיקת ה. החוק וכניסתו לתוקף

בין אם במסגרת לימודי תואר ובין אם במסגרת לימודי , בדרכים שונות ובמוסדות שונים

,  עם חקיקת החוק וכניסתו לתוקף. וזאת כאמור מבלי שמקצועות אלו עברו כל אסדרהתעודה

הציבור ושיפור המקצועות הגנה על בריאות של החוק שעניינה הספציפית והגם שהתכלית 

היה צורך למצוא הסדר מידתי ומתאים שיגן על זכויותיהם של אותם עוסקים , הוכרה כראויה

לרבות אותם עוסקים שרכשו השכלה , ותיקים שעסקו בתחום שנים רבות טרם חקיקת החוק

ובהתאם לכך נקבעו הוראות המעבר שנקבעו בחוק אשר מטרתם , שלא במסגרת תואר אקדמי

כאשר לכל קבוצה מטבע הדברים נקבעו , ן על האינטרסים של אותם עוסקים ותיקיםלהג

 .  הוראות המעברתנאים שונים לצורך כניסה בשערי הסעיף הרלוונטי להם ב

  

קבלת תעודה לעסוק באחד , ומשעבר תוקפן, הוראות המעבר מטבען היו זמניות, עם זאת .87

 ובענייננו –נקבעו בסעיפי החוק הרגילים ממקצועות הבריאות כרוך בעמידה בתנאי ההשכלה ש

כי משמעות קבלת , חשוב להדגיש ולהבין, על כן. ורתתואר אקדמי ראשון בקלינאות תקש –

הלכה , היא ריקון מתוכןבקשתו של העותר לראות בתעודה שבידו תואר ראשון בתחום 

 . של הדרישה הברורה שמצביע החוק בעניין, למעשה

  

 לפיה גם מי שאינו בעל תואר אקדמי, כפי שניתן לראות פרשנותו המוצעת של העותר, משכך  .88

,  שבחוק ראשוןיוכל לבוא בגדרי ההגדרה של תואר אקדמי, אלא בעל דיפלומה, ראשון בתחום

הן הכלליות והן ,  את תכליות החוקאלא גם, שסותרת את לשון החוק המפורשתלא רק 

 .הספציפיות

  

שם , ל" הנאלישבע שרידר מרזל בפרשת "בעניין זה נבקש להפנות לפסק דינו של כבוד השופט ד .89

, כמוגדר בחוקראשון דחה בית המשפט את הטענה כי מבקש תעודה שאינו בעל תואר אקדמי 

, ק לתואר בקלינאות תקשורתיוכל לבוא בגדרי ההגדרה הקבועה בחו, לה אחרתאלא בעל השכ

 : וכך בלשון פסק הדין.  לעשותכפי שמבקש העותר

  

 מאפשרת לכל אדם לקבל תעודה 8עמידה בתנאים שבסעיף "
המחלוקת שנתגלעה בין העותרת . במקצוע הבריאות הרלבנטי

נוגעת לתנאי שעניינו תואר אקדמי ראשון , בהקשר זה, למשיב
,  כאשר מדובר בתואר אקדמי–עמידה בתנאי זה . בהפרעות תקשורת

לא רק האפשרות , לגבי העותרת, כאמור, משמעה, שניתן בישראל
אלא , )8לפי סעיף " (מן המניין"לקבל תעודה כקלינאית תקשורת 

) 1)(ג(58גם האפשרות להסתמך על הוראת המעבר הקבועה בסעיף 
הוראה זו מאפשרת קבלת תעודת קלינאי תקשורת בתנאים . לחוק

אך בכפוף לכך , 8א עמידה בבחינה הקבועה בסעיף מסוימים לל
  ....14.3.2011שהבקשה לקבלת תעודה הוגשה עד ליום 

  

העותרת טוענת שיש לראות בתואר בו היא אוחזת ושאותו היא 
" תואר אקדמי ראשון בהפרעות תקשורת"קיבלה ממכללה ירושלים 

ל העותרת אינה חולקת ע...המשיב חולק על טענה זו. כמשמעו בחוק
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ידי המועצה -כך שהתואר האקדמי אותו היא קיבלה אינו מוכר על
יש לראות בתואר בו היא , לטענתה, פי כן-אף על... להשכלה גבוהה

המכללה עצמה , לטענתה". ג"תואר אקדמי לא מוכר מל"אוחזת 
ידי המכללה עומד - וגם תואר מעין זה שניתן על" ג"מוכרת מל" היא

  .בתנאי החוק

  
ידי המועצה - ראשון של העותרת אינו מוכר עלהתואר ה, ראשית

הוגדר " תואר אקדמי"המונח .  כנדרש בחוק–להשכלה גבוהה 
ההגדרה של תואר אקדמי ). 2סעיף (בסעיף ההגדרות של החוק 

תואר אקדמי מוכר  "–) 1(הרלבנטית לענייננו היא זו שבסעיף קטן 
מוכר כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה שניתן על ידי מוסד 

וכן תואר שהוכר על ידי המועצה להשכלה , להשכלה גבוהה בישראל
לשונו של תנאי זה היא ברורה ". א לאותו חוק28גבוהה לפי סעיף 

והיא עולה בקנה אחד עם התכלית הספציפית של החוק , ומפורשת
הבטחת רמה מקצועית הולמת של העוסקים בתחום , כאמור, שהיא

האחד הוא :שים אפוא שני תנאיםנדר. והגנה על בריאות הציבור
והשני הוא שמדובר ; שמדובר במוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל

היא מוסד " מכללה ירושלים"אף אם אניח ש. בתואר אקדמי מוכר
עניין שאמור לקבל ביטוי בהודעה ברשומות לפי (מוכר בישראל 

הרי , )וכזו לא הובאה לפניי,  לחוק המועצה להשכלה גבוהה13סעיף 
כמשמעו בחוק " תואר מוכר"ל מנת שהתואר של העותרת יהיה שע

 המועצה צריכה להכיר – 1958-ח"תשי, המועצה להשכלה גבוהה
כעולה ).  לחוק המועצה להשכלה גבוהה22סעיף(בתואר הספציפי 

ומשעה שאין מחלוקת על כך שהתואר , מהגדרה מפורשת זו
נח זה כמשמעו של מו" (מוכר"האקדמי של העותרת אינו תואר 

אין התואר , בקלינאות תקשורת) בחוק המועצה להשכלה גבוהה
  ....שניתן לעותרת עומד בתנאי החוק

  
אין , נוכח לשונו המפורשת של החוק ותכליתו הספציפית, הנה כי כן

ידי בא כוח העותרת ולפיו יש -מקום לקבל את הפירוש הנטען על
פרעות תואר אקדמי בה"לראות בתואר האקדמי שלמדה העותרת כ

אין גם בתכלית הכללית של הקטנת . כמשמעו בחוק"תקשורת
אם בשל , כך הדבר. הפגיעה בחופש העיסוק כדי לשנות ממסקנה זו

לשונו המפורשת של החוק ואם בשל עליונותה בנסיבות מעין אלה 
כרך  (259פרשנות במשפט , ראו אהרן ברק(של התכלית הספציפית 

  )...1993)  פרשנות החקיקה–שני 
  

מכללה "נוכח המסקנה דלעיל ולפיה התואר שלמדה העותרת ב
" תואר אקדמי בהפרעות תקשורת"כן -אינו מהווה אם" ירושלים

המשמעות היא גם שהעותרת אינה עומדת בתנאיו , כמשמעו בחוק
כמו גם בתנאיה של הוראת המעבר שבסעיף ,  לחוק8של סעיף 

ניינה של הוראת המעבר היחידה הרלבנטית לע. לחוק) 1)(ג(58
לשאלת פרשנותה של . לחוק) ה(58העותרת היא אפוא זו שבסעיף 

     ."הוראה זו נפנה עתה
  

 בקביעת הוראות מעבר  הייתה נכונה הרי שלא היה כל צורךלמעשה אילו פרשנותו של העותר .90

לכאורה המנהל ,  שכן, שבמסגרתן רשאי היה המנהל להכיר בסוגים שונים של השכלה, בחוק

גם אם אינם לתואר ,  לחוק בכל סוגי הלימודים11כיר במסגרת הוראות סעיף היה רשאי לה

 כל עוד קיימת חפיפה כלשהי בין תכני הלימודים המתאימים ללימודי  ראשון בתחוםאקדמי

 .תואר אקדמי הנלמד בישראל
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 משמעה התעלמות מהוראות סעיפי יבים סבורים אפוא כי קבלת פרשנותו של העותר המש .91

 בכל הנוגע לדרישה לקיומו של תואר  לאות מתה יהפוך למעשהכף שזה, תיוק והוראוהחו

יובהר כי לקבלת פרשנות זו השלכות רוחב משמעותיות שכן משמעות . אקדמי ראשון בתחום

ניתן יהיה להסתפק גם , " ראשוןתואר אקדמי"הדבר ההיא שכל מקום שבו החוק דורש 

 .בלימודי תעודה

  

גם להגדרת תואר אקדמי בחוקי הסדרת מקצועות נוספים של יהיה לדבר השלכות ,  בפועל .92

 בפסיכולוגיה לפי חוק הפסיכולוגים  אקדמיתוארהגדרת כך למשל לגבי . משרד הבריאות

 –ז "התשל] נוסח חדש[הגדרת בעלי השכלה רפואית לפי פקודת הרופאים , 1977 -ז"התשל

, )מעבדות רפואיות(ת העם והגדרת תואר אקדמי של עובד מעבדה לפי תקנות בריאו, 1976

כפי שלא יעלה על הדעת לדרוש מהמנהל להכיר ממי  בהתאם לכך יטענו המשיבים כי .ז"התשל

 . יש לעשות במקרה דנן כך גם , כבעל תואר אקדמירפואהבמקצוע השלמד לימודי תעודה 

  

ל החוק  מובילה לתוצאה של ביטול האקדמיזציה ש של העותרו פרשנותהמשיבים סבורים כי .93

בו עסקו במקצוע בישראל בעלי מגוון רמות של ,  החוק חקיקת והחזרת המצב לקדמותו ערב

 .  כמפורט לעילהשכלה

  

פורסם  (מדינת ישראל' הסתדרות העובדים הכללית החדשה  נ 154/98ץ "בגבעניין זה נפנה ל  .94

 : שם נכתב על עמידה בסף אקדמי נדרש לשם עיסוק בתפקיד מסוים כדלקמן) בנבו

  

שהגיונם בצידם , נראה כי חזקה על המחוקק בקובעו תנאי סף".. 
ולא עלינו לשפוט אם אכן תואר אקדמי הוא ערובה גדולה יותר 

תנאי סף נדרשים כתשתית . מרקע עשיר בעבר, להצלחה בתפקיד זה
  ".שוויונית לכל המועמדים והם מבטיחים סף של התאמה לתפקיד

    
 

 הוא מוסד אקדמי בו  העותרך שמוסד הלימודים שבו למדדי בככפי שעולה מהאמור לעיל אין  .95

אלא על הלימודים שמכוחם מבקש העותר , יםנלמדים תארים אקדמיים מוכרים בתחומים שונ

י שאינו תנא, בתחוםראשון  להיות לימודים לתואר אקדמי לקבל רישיון לעסוק בתחום

  .מתקיים בעניינו

 

כל רשות שלטונית . תנו המשפטית הוא עקרון שלטון החוקעקרון יסוד של שיט, כידוע, אם כן   .96

ואין היא רשאית לעשות דין , כפופה להוראותיו של החוק, נכבדה כזוטרה, במדינת ישראל

אין לרשות המינהלית סמכויות מלבד אלו . לעצמה ולחרוג מהוראות החוקים החלים עליה

 . המחוקקת לא נתנה בידהואין היא יכולה להפעיל סמכויות שהרשות, שהוקנו לה בחוק
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ייתכן שסמכויות . יש בידי הרשות המינהלית סמכויות שאין למוצאן בחוק מפורש, לעיתים .97

ייתכן שהן נתונות ; מסויימות ניתנות בידי הרשות המינהלית כתולדה של סמכויות אחרות

מת וייתכן שישנן סמכויות הניתנות בידי רשות מינהלית מח; "סמכותה הטבועה"בידה מכוח 

אין הרשות המינהלית רשאית לחרוג מהוראות החוקים , כך או כך. סמכויות כלליות שיש לה

 אין הרשות -וכאשר חוק קובע במפורש גדרים וגבולות שאין לעוברם , המסמיכים אותה

  .רשאית לחצות גבולות אלה

  

 רק מי כיע באופן חד משמעי החוק קוב,  ומשחלפה תקופת תוקפן של הוראות המעבר, בענייננו .98

  . יוכל לבוא בגדרו ראשון בתחוםתואר אקדמי בעל שהוא

  

, וק במקצוע קלינאות תקשורת בספרדעסו  בכדי לאפשר לבאשר לכך שדי בלימודיו של העותר  .99

מבלי לגרוע מכך שבהחלט יש לדבר רלוונטיות וחשיבות ככל שהחוק יתוקן כמפורט לעיל וכפי 

במדינות שונות קיימים תנאי , מטבע הדברים. ל נפקותהרי שבשלב זה אין לכך כ, שיוסבר להלן

 או בכל מקום ספרד לקבל את ההסדרים הקיימים ברישוי שונים ואין מדינת ישראל חייבת

ין לעבוד במדינות שונות גם בוגר ישראל שיהיה מעונייצוין כי . כסטנדרט מחייב, אחר בעולם

'  אח-22איילון ליאת ו 9486/96ץ "ר בבגלעניין זה נפנה לאמו. לעשות כןלא תמיד יוכל  ל"בחו

היפים גם לענייננו בשינויים  )פורסם בנבנו( נגד  ועדת הרישום על פי חוק הפסיכולוגים

 :המחייבים

גם לגבי הכרה בתואר לפסיכולוגיה שאדם קיבל מאת "
אין די בכך שהוא קיבל הכשרה מצויינת , מוסד בישראל

לפי . ובמופתיםויכול להוכיח את הכשירות שלו באותות 
הוא צריך לקבל את ההכשרה במוסד , לחוק) 1(15סעיף

שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה לפי חוק המועצה להשכלה 
ובדומה לכך יש לומר גם לגבי פסיכולוגים . גבוהה

לחוק דורש תואר ) 2(15סעיף . לארץ-שהוכשרו בחוץ
אין שום טעם לדרישה ". לארץ-מוסד בחוץ"שניתן מאת 

יוכל , יהיה אשר יהיה, סד להשכלה גבוההזאת אם כל מו
אף אין די . לצורך סעיף זה" לארץ- מוסד בחוץ"להיחשב 

בכך שמוסד להשכלה גבוהה זכה להכרה רשמית במדינה 
אפילו אם הכרה זאת מקנה למוסמכי , בה הוא פועל

  " .המוסד זכות לעסוק בפסיכולוגיה באותה מדינה
 

  

שבידי העותר אינה תואר ראשון או תואר  diplomado "" התעודה מסוג  : שורה תחתונה  .100

לא ניתן לאפשר לעותר לגשת לבחינות הממשלתיות ,  ולכן בעת הזו, בוגר בתחום קלינאות

 . לצורך קבלת תעודת עיסוק

 

יצוין כי עתירה דומה שהוגשה לבית משפט , אולם לא בשולי החשיבות, בשולי הדברים .101

' עפרי נ'ג 46025-03-13מ "ק במקצוע במסגרת הליך עתי בעלת תעודה גרמנית לעיסו"נכבד זה ע

שם טענה העותרת כי יש לראות בתעודה שבידה כשוות ערך לתואר אקדמי , משרד הבריאות

  ).  השופט שחם' כב(נדחתה בהמלצת בית המשפט , ראשון במקצוע
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   ועתירתו   והשפעת על עניינו של העותרמשמעותם,  תיקון החקיקההליכי. ו

 

אינה , דיפלומה במדינות שונות באירופה/סוגיה זו של לימודי תעודה, עילכאמור ל .102

בהליכים מתקדמים דן בנושא תקופה ארוכה ומצוי ומשרד הבריאות ייחודית רק לעותר 

 על ההתקבל,  בעניינו של העותרהתקבלהש מהעתירה מצטייר כאילו ההחלטה  כך.תהלפתיר

 . שטחי וכהרף עיןמידע בסיס 

   

. למעשה המצב שונה לחלוטיןאלא ,  שמהאמור לעיל טענה זו נסתרת בעליללא זו בלבד .103

סוגיה זו של בוגרי , כפי שצוין. ד הבריאות בעניין מורכב זהמזה זה זמן רב נערכים דיונים במשר

מוכרת ,  ות בהן נהוגה שיטת לימוד זוומספר מועט של מדינות נוספ, ספרד, צרפת, גרמניה

 .י משרד הבריאות"ומטופלת ע

  

עלתה בעיה זו של , וגם בדיוני הכנסת, במספר פגישות עם ארגוני העולים .104

כך למשל ביום . הלימודים הפרא רפואיים שאינם לתואר אקדמי ראשון באירופה

אחד , העלה מר עזרא בנון,  בדיון בכנסת בנושא קשיים של עולים חדשים01.08.11

 :את הסוגייה, י ארגוני העוליםמנציג

עשרות אנשים לא יכולים לעבוד בארץ מיכון שיש חוק "
בקשר למקצועות הפרא רפואיים דרישה לא רלוונטית 

בצרפת כל הלימודים . שהתואר שלהם יהיה תואר ראשון
מיישם את מנוהלים על ידי משרד הבריאות שהוא לא 

  ...שני שלישי, שיטת תואר ראשון

  ?במובן בפרקטי מה אתה מציע, עזרא: ר דני דנון"היו

להוציא מהחוק את הדרישה , פשוט מאוד: עזרא בנון
  ...."לתואר ראשון

  

    .4 ב ומסומן" מצ1.8.11פרוטוקול מיום הרלוונטיים ל' מהעמ העתק

  

קו בידם דינות אלו שהחזיעולים ממ, יובהר כי בזמן שהוראות המעבר עמדו בתוקף .105

בהתאם לסעיף התאפשר להם להיבחן בבחינה המיוחדת , ועסקו חמש שנים בישראל, "דיפלום"

ראות המעבר לאחר תום הוועלתה ביתר שאת סוגיה זו צפה , עם זאת כאמור. שבחוק) ה(58

שהגישו בקשות בזמן שהוראות המעבר היו בתוקף עולים חדשים כך גם . והבחינות המיוחדות

 .לא יכלו להיבחן בבחינות הממשלתיות -  בישראל בתחוםמש שניםעסקו חאולם לא 

 

ת השלמה נעשו מאמצים לפתיחת תוכניויצוין כי בניסיון לתת מענה לאוכלוסיה זו  .106

.  מספר אוניברסיטאות בנושאמשרד הבריאות ערך בירור עםלקבלת תואר מוכר בישראל ו

תה ישאורך תוכנית ההשלמה המוערכת הי הדבר לא הוביל לתוצאה מספקת מכיוון ,לצערנו

  .כשנתיים
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במטרה להבין האם ניתן בכל זאת לראות בתואר בניסיון נוסף לפתור את הסוגיה ו .107

 video""התקיימה שיחת  25.04.2013ביום , כאמור לעיל, ר אקדמי ראשוןכתוא" דיפלום"

conference אולם ממנה ,צרפתים האל עם נציגי משרד הבריאותבישר של נציגי משרד הבריאות 

  . בר בתואר אקדמי ראשון בתחוםעלה במפורש כי אין מדו

  

החליט משרד הבריאות , כאמור לעיל, א פתרון אחר לנושאלאחר שלא נמצ, למעשה .108

נועדה לפתור בדיוק בעיה זו אשר ,  כ שמעון אוחיון ואחרים"ת של חהלתמוך בהצעת חוק פרטי

 בשיתוף משרד הקליטה והחינוך נוסחה ההצעה כ אוחיון"לאחר ישיבה עם חה. של העותר

 .שלושת המשרדיםכ המציע ו"חהבנוסח המקובל על 

  

בעלי הדיפלומות שמטרתם להבדיל את מצטברים  בהצעת החוק נקבעו מספר תנאים  .109

שונים שלמדו במגוון מוסדות עוסקים של תעודות אחרות בעלי  לבין  ברמה הנדרשתשהן 

אם יובהר . אינן עומדות בסטנדרטים הנדרשים בישראל לשם עיסוק במקצועוהן ולם מרחבי הע

הדבר יפתח פתח לכניסתם של בעלי תעודות אלו כאשר מטרת , כי אם תתקבל העתירה, כן

 . החוק המוצע היא למנוע את הדבר

  

 : וכך נאמר בדברי ההסבר להצעת החוק .110

, קת החוקהוחלט כי בשונה מהמצב שהיה קיים ערב חקי"
, אז עסקו במקצוע מטפלים  בעלי מגוון של רמות השכלה

העוסקים במקצועות הבריאות בישראל מכאן והלאה יהיו 
דרישה זו . בעלי השכלה אקדמית של תואר ראשון לפחות

, למשל, ב"בארה. קיימת ברוב מדינות העולם המערביות
ברוב מקצועות הבריאות על העוסק להיות בעל תואר שני 

  . ר" ובחלקם להיות בעל תואר דלפחות

במטרה לצמצם את הפגיעה במי שעסק במקצוע הבריאות 
נקבעו בחוק הוראות מעבר , המוסדר ערב תחילת החוק

  .... לחוק58המפורטות בסעיף , שונות

הוראת מעבר זו פגה זה מכבר ועל כל המבקשים כיום 
  . להיות בעלי תואר אקדמי במקצוע

,  של עולים חדשים מצרפתבעקבות בקשות לקבלת תעודה
התברר כי עד לאחרונה  במספר מצומצם של מדינות 
באירופה למדו מקצועות אלו לתעודה ולא לתואר  אקדמי 

לימודי תעודה אלו אפשרו לבוגריהם . ראשון כנדרש בחוק
  .  לעסוק במקצוע באותה מדינה

שאחד מתוצריו הוא ביטולו של , בעקבות הסכם בולוניה
סקסים - האנגלותאריםוהחלפתו ב, "דיפלומה"התואר 

החלו ) BA\BSc MA\MSc" (מוסמך"ו" בוגר"
צרפת וספרד ללמד לימודים , האוניברסיטאות בגרמניה

  .אלו לתואר ראשון

ניסיונות לפתיחת תוכניות השלמה לתואר מול לאחר ש
עלה הצורך , מספר מוסדות אקדמיים בישראל לא צלחו
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" דיפלומה"למציאת פתרון לעולים חדשים בעלי 
  . המעוניינים לעסוק במקצועם בישראל

לצד החשש מהחזרת המצב במקצועות אלו לקדמותו ערב 
הסדרתו בחוק ולכך שדרך הוראת מעבר לבעלי 

יכנסו למערכת הבריאות בעלי תעודות " דיפלומות"ה
עלה וגבר הצורך , שאינם עומדים בסטנדרט הנדרש

להסדיר את מעמדם של העולים החדשים בעלי 
  ". דיפלומות"ה

, הצעת חוק זו נועדה לאפשר לתקופה של חמש שנים
שלמדו במוסד להשכלה גבוהה מחוץ , לבעלי דיפלומות

א מלמד ברמה אך הו, לישראל שאינו בהכרח אוניברסיטה
אקדמית אשר הינה שוות ערך לתואר ראשון הנלמד 

לקבל , והם אינם בעלי תואר ראשון במקצוע, בישראל
תעודה במקצוע הבריאות ובלבד שעמדו בתנאים שנקבעו 

  . בהצעת החוק

" דיפלומה"ההצעה נותנת כלים למנהל לאבחן בין בעל 
ראויה שניתנה במוסד בו מתקיימים לימודים שהם שווי 

ובוגריו לא קיבלו תואר , ערך לתואר ראשון הנלמד בישראל
לבין , ראשון רק משום שהדבר לא היה נהוג באותה מדינה

בעלי תעודות שונות שאינן שוות ערך לתואר ראשון ונלמדו 
במוסדות שונים שאינם עומדים בסטנדרטים המינימליים  

  ". לשם עיסוק במקצוע בישראל
  

    .5ן מוסב ומ" מהצעת החוק מצהעתק

  

מעיון בתנאים המפורטים בהצעת החוק עולה בבירור כי היא מתייחסת בדיוק לעניינו של  .111

 ההצעה דורשת עמידה בחמישה תנאים כתנאי למתן התעודה במקצוע הבריאות. העותר

 : כמפורט להלן

עד , מוצע כי מיום תחילתו של החוק ולמשך כחמש שנים"
 58 שבסעיף יתווסף להוראות המעבר, 01.01.2019ליום 
 שעניינו מתן תעודות למי שאינו בעל תואר 1סעיף ו, לחוק

, ראשון במקצוע אל הוא בעל דיפלומה מחוץ לישראל
  . שהיא שוות ערך לתואר ראשון לפי קביעת המנהל

מוצע כי המנהל יהיה רשאי להעניק תעודות במקצועות 
ריפוי ועיסוק ותזונה למי , קלינאות תקשרות, פיזיותרפיה

  : ימו בו כל התנאים הבאיםשהתקי

   הוא בעל תעודה באחד מהמקצועות האמורים ממוסד .1
שאינו בהכרח , להשכלה גבוהה מחוץ לישראל

אוניברסיטה שהמנהל הכיר במוסד הלימודים ובתעודה 
 העוסק בהשוואת תארים 11בדומה לסעיף . שניתנה לו

כי לשם , ומצע גם כאן, ל לתארים הנלמדים בישראל"מחו
 בתעודת לימודים זו יוכח להנחת דעת המנהל כי הכרה
, תכנית הלימודים, הלימודיםרמת , מוסד הלימודיםרמת 

הם שווי ערך  לימודי התעודהמשך לימודי התעודה והיקף 
ללימודים במקצועות אלו המתקיימים לתואר ראשון 

 .בישראל
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  באותה תקופה בה למד המבקש את לימודי התעודה .2 
 -תן ללמוד באותה מדינה לתואר ראשוןל לא היה ני"בחו

הוראת מעבר זו אינה באה לאפשר יצירת מסלול עוקף 
אלא לפתור את , לתנאי התואר האקדמי הנדרש בחוק

מצוקתם של עולים חדשים ממדינות בהם לא היה ניתן 
 . ללמוד לתואר ראשון באותה מדינה טרם עלייתם

   תעודת הלימודים אפשרה למבקש לקבל רישיון.3 
לעסוק , ואם באותה מדינה לא ניתן רישיון, באותה מדינה

 תעודה שבידי המבקש צריכה להיות –כדין באותה מדינה 
דבר המעיד על , י הרשויות באותה מדינה"כזו המוכרת ע

 . טיבה ומהותה של התעודה

ביתר דרישות החוק מלבד , כמובן,    על המבקש לעמוד.4
 . עמידה בבחינותכגון הכשרה מעשית ו, התואר הראשון

  באותה תקופה בה למד המבקש הוא לא היה אזרח או .5
 הצעת החוק לא נועדה לאפשר לתושבי –תושב ישראל 

ישראל שלא עמדו בסטנדרטים המינימאליים הנהוגים 
מזה שנים רבות בישראל לקבל תעודה לפי החוק  אלא 
כאמור  נועדה לאפשר לעולים חדשים שפעלו לפי 

 .  "  בלים במדינה בה חיו באותה העתהסטנדרטים המקו
 

 : החליטה הממשלה לתמוך בהצעת החוק האמורה16.06.14ביום  .112
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וכך .  היא כבר עברה בקריאה ראשונה25.06.14ההצעה קודמה בקצב יוצא דופן וביום כך  .113

  : נאמר בשם שרת הבריאות בנאום במליאה לפני ההצבעה בקריאה הראשונה

, לצערה, הבריאות נאלצהשרת , חברות הכנסת, חברי"
 פורסם 2008- ב. להיעדר מדיון זה ואני אמלא את מקומה

ערב חקיקת . חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות
החוק עסקו במקצוע מטפלים בעלי מגוון של רמות השכלה 

בחוק הוחלט כי . ולא הייתה הסדרה של דרישות המקצוע
יהיו העוסקים במקצועות הבריאות בישראל מכאן והלאה 

  .בעלי השכלה אקדמית של תואר ראשון לפחות

במטרה לצמצם את הפגיעה במי שעסק במקצוע הבריאות 
המוסדר ערב תחילת החוק נקבעו בחוק הוראות מעבר 

תוקף הוראות המעבר פג וכיום כל המבקשים . שונות
לעסוק בישראל במקצועות הבריאות נדרשים לעמוד 

  .אר אקדמי כנדרשלרבות להיות בעלי תו, בהוראות החוק

במספר מצומצם של , בהמשך התברר כי עד לאחרונה
למדו מקצועות אלו לתעודה ולא לתואר , מדינות באירופה

ניסיונות לפתיחת תכניות . אקדמי ראשון כנדרש בחוק
השלמה לתואר מול מספר מוסדות אקדמיים בישראל לא 

  .צלחו

ישנו חשש כי פתיחת האפשרות להעניק תעודה למי 
 בעל תואר אקדמי תרוקן מתוכן את מטרת החוק וכי שאינו

דרך אפשרות זו ייכנסו למערכת הבריאות בעלי תעודות 
  .שאינם עומדים בסטנדרט הנדרש

לצד חשש זה עלה וגבר הצורך להסדיר את מעמדם של 
הצעת החוק שלפנינו . העולים החדשים בעלי הדיפלומות

 שנים לבעלי 5נועדה לאפשר לתקופה קצובה של 
, יפלומות שלמדו במוסד להשכלה גבוהה מחוץ לישראלד

ברמה שהיא שוות ערך , שאינו בהכרח אוניברסיטה
לקבל תעודה במקצוע , לתואר ראשון הנלמד בישראל

  .ובלבד שעמדו בתנאים שנקבעו בהצעת החוק, הבריאות

הסכימה הממשלה לתמוך בהצעת החוק , אשר על כן
בריאות ובכפוף ידי משרד ה- בנוסח שאושר בין היתר על

, המשפטים, לתיאום והסכמה של משרדי הבריאות
  ."תודה רבה. הקליטה והחינוך

  

   .6ן ומסב ומ"מצ מפרוטוקול הדיון במליאה העתק

 

המשפטים , הקליטה, הבריאות, דהיינו, יובהר כי בשל הסכמת כל המשרדים הרלוונטיים .114

הצעת החוק צפויה לעבור ללא , והחינוך על נוסח הצעת החוק אל מול המציע וארגוני העולים

 . הכנסת מפגרהתבעיות מיוחדות לאחר חזר

 

הרי שנראה שלאור ההליכים המתקיימים לא ,  אם לא היה די באמור לעיל,הנה כי כן .115

יכול להיות כל ספק כי התעודה שבידי העותר אינה מהווה תואר אקדמי ראשון בתחום 

תוך , על בירור מעמיק של הסוגיההתבססה קלינאות התקשורת וכי החלטתו של המשיב 

 . יעצות עם גורמים רלוונטיים שונים ורביםהתי
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סכן את יש בה בכדי לזה המשיבים סבורים כי קבלת העתירה בשלב ,  למעלה מזאת .116

 והעבודה הרבה שנעשתה עד כה בכדי להביא לפתרון בעייתם של אותם המשך הליכי החקיקה

דה במקצוע ללא ולכאורה לתת לבעלי דיפלומות תעאם ניתן . ל"בעלי תעודות דיפלומה מחו

הרי ,  ושלא בהסתמך על התיקון לחוק לרבות התנאים שנקבעו בו בתחוםתואר ראשון

 ותוך שמירה על בזהירותשלמעשה לא יהיה צורך בתיקון החוק שבא בדיוק לפתור בעיה זו 

  . בורהבטחת רמה מקצועית הולמת והגנה על בריאות הצי –תכליותיו המרכזיות 

  

דיפלומות שאינן  ותקבע ש"חקיקה פסיקתית"כזו תהווה למעשה מעין משמעות פסיקה  .117

תארים אקדמיים ראשונים כי אם תעודות מדינה או תעודות המעידות על סיום לימודים 

המשיבים סבורים כי בין כה וכה אין . להשכלה גבוהה הינן תואר אקדמי ראשון לכל דבר ועניין

ומקודם באופן  בו כבר נמצא אולם  על אחת כמה וכמה בשלב ,  מסוג זהבסיס ועילה לפסיקה

בדמות תיקון החוק שנעשה בסכמה מלאה של כלל , פתרון מעשי לבעיה של העותרממשי 

 . לענייןמשרדי הממשלה הרלוונטיים

  

  .יש להשאיר למחוקק, בכל הכבוד הראוי, מלאכה זו של שינוי בחוק  .118

  

נה ממבקשים אחרים שגם להם דיפלומות במקצועות יצוין כי בשולסיום פרק זה  .119

משום שתוכנית הלימודים שלמד כבר נבדקה על ידי , מצבו של העותר טוב יותר, הבריאות

 בתחום של שפה הועדה המייעצת ונמצא כי התכנים העיקריים הנדרשים לשם עיסוק במקצוע

במהירות יחסית לגשת , עותרעל כן בכפוף לתיקון החוק יתאפשר ל. ודיבור נלמדו על ידי העותר

, מבקשים אחרים שיבקשו להיבחן לאחר התיקון. לבחינה הממשלתית בקלינאות תקשורת

 . יצטרכו להמתין עד לאחר בדיקה מהותית של הועדה המייעצת

  

  

    ופניותיה הקודמות למשיבים בנושא  2העותרת . ז

  

החורג , יוחד עתירה זועניין ואינטרס מ, "פורום קהלת", 2לעותרת , כפי שיוצג להלן .120

 יש 2בהן לעותרת , המשיבים סבורים כי בנסיבות מעין אלו. מעניינו הספציפי של העותר

מן הראוי היה כי האחרונה תביא את הדבר לידיעתו של , אינטרס ממשי בעתירה ובתוצאותיה

 .בית המשפט הנכבד ותנהג בחובת גילוי מלאה

 

הצעות "ל משרד הבריאות שכותרתו "תב למנכ במכ2כ העותרת " פנה ב31.10.13כך ביום  .121

 כי 2כ העותרת "במכתב זה ציין ב".  מעשיות לפתרון בעיות בעניין רישוי מקצועות הבריאות

דבר , במדינות אירופה השונות נלמדים חלק ממקצועות הבריאות במסגרת לימודי תעודה

 2כ העותרת "הציע ב, ולאור הקושי שנוצר, בהתאם לכך. היוצר בעיה למבקשי רישיון בישראל

לפרש את החוק באופן כזה המכיר בתעודות אלו כתואר אקדמי ראשון או לחילופין לתקן את 

 :וכך בלשון המכתב . החוק
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, פודיאטריה(מקצועות  בריאות רבים , במציאות"
נלמדים בצרפת ובמדינות ) תזונה ועוד, קלינאות תקשורת 

יים שאינם אירופאיות נוספות אך ורק בבתי ספר מקצוע
לפיכך בהתאם . בשל סיבות הסטוריות שונות, של המדינה

התואר הניתן בסיום לימודי , םשלשיטה הנהוגה 
. המקצועות אלו אינו תואר אוניברסיטאי מבחינה רשמית

מוסכם על אנשי המקצוע כי תכניות לימוד הללו אינן 
לרבות , נופלות מתכניות אוניברסיטאיות במדינות אחרות

משרד הבריאות סבור שתארים אלו , ם זאתע. בישראל
ולכן אינם עומדים בתנאי הסף " תואר אקדמי"אינם בכלל 

אך ורק כדי " יאקדמ"המחוקק נקט במונח  ...של החוק
  ..לבטא תעודת סיום מטעם בית ספר

אנו מציעים , כדי שלא להותיר את הדבר בספק, בד בבד..
. לעשות תיקון קל בחוק שיפתור את הבעיה משורשה

באופן " תואר אקדמי"מדובר בתיקון הגדרת המונח 
  ".... שירחיב אותו גם לתואר שנעשה במוסד מקצועי

  

  . 7 ומןסב ומ"מצ 31.10.13 מיום 2 ממכתב העותרת העתק

 

לפיו לא ניתן לפרש את ,  מענה מפורש וברור לפנייתו2כ העותרת " נשלח לב13.11.13ביום  .122

 : וכך נכתב . דיפלומות כתואר אקדמי ראשון בתחוםהוראות החוק באופן המכיר בתעודות ו

 

  

  

  .8 ומןסב ומ"מצ  13.11.13 ממכתב המשיב מיום העתק

 

שם , 2כ העותרת "התקבל מכתב נוסף מטעם ב, ל" ובהמשך להשתלשלות הנ31.3.14ביום  .123

 : צוין בנוגע לסוגיה שבכותרת כלהלן 

 בעניין זה סובלים מקצועות –" תואר אקדמי"
יה והכירופרקטיקה מן הבעייה המאפיינת את הפודיאטר

כלל מקצועות הבריאות שנלמדו בצרפת ובמדינות אירופה 
וכי יינתן " אקדמי"הדרישה כי התואר יהיה . אחרות

מהווה חסם עבור כל מקצועות " מוסד אקדמי"מטעם 
וכפי שנמסר לנו גם , למיטב ידיעתנו ... הבריאות בצרפת

דיונים לפתרון סוגיה זו מתנהלים בימים אלו , ממשרדכם
בעקבות הצעה שעלתה , בדרך של חקיקת הוראת שעה

יש לוודא כי הפתרון . לוועדת שרים בשבועות האחרונים
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הפודיאטריה , שיימצא יכלול גם את מקצוע הפודיאטריה
  ". הניתוחית והכירופרקטיקה

  

  . 9ן ומסב ומ"מצ  31.3.14 מיום 2 ממכתב העותרת העתק

  

אינה מנסה אך , בהצטרפותה כעותרת לעתירה דנן, 2העותרת ,  לראותפי שניתןכ, אם כן .124

ברור כי מטרתה של , אלא. ורק לשכנע את בית המשפט הנכבד בעניינו הפרטני של העותר

באופן , "תואר אקדמי"היא לאפשר פרשנות מרחיבה של המושג ,  בסופו של יום2העותרת 

 . אקדמי ראשון בתחוםשיכלול בתוכו גם תעודות ודיפלומות שאינן תואר 

 

תביא לידיעתו של בית המשפט הנכבד את עניינה , 2היה מצופה כי העותרת , אלובנסיבות  .125

יש להצר על הדבר ועל המשמעות הברורה , ומשלא לא עשתה כן, המיוחד בעתירה ובתוצאותיה

 .מבלי צורך להרחיב בנושא עוד, הנובעת מכך

  

 

  חופש העיסוק  . ח

  

אין מדובר בפגיעה , כל שמתקיימת פגיעה בחופש העיסוק של העותרכהמשיבים יטענו כי  .126

 .שאינה מידתית וסבירה

 

בחקיקתו את החוק ביקש לשנות את המצב שהיה קיים קודם לו ולהגביל המחוקק כידוע  .127

תכלית החוק היא להסדיר את המקצוע לצורך , ט לעיל בהרחבהכמפור. את העיסוק בתחום

שמירה על הציבור ורצון המחוקק היה כי עוסקים יעמדו בתנאים המנויים בו שהם התנאים 

 . המקצועיים הראויים

  

טענות הנוגעות לפגיעה בחופש העיסוק נלקחו בחשבון בשעה שקבע המחוקק בהתאם לכך  .128

ים אשר ן הצורך בהסדרת התחום בחוק לבין עוסקים ותיקוהן מאזנות בי, את הוראות המעבר

 ובענייננו כאמור העותר כלל אינו נכלל במסגרת קבוצה – עלולים להיפגע מהסדרה

קבע , ותוך איזון של כלל השיקולים האמורים ולצד תכלית החוק, לצד זאת. פרטיקולארית זו

, כלומר. חוק לעולמי עדהמחוקק כי אין לאפשר את המשך המצב שהיה קיים ערב חקיקת ה

להמשיך ולעסוק ללא צורך בעמידה בתנאי , נקבע כי אין לאפשר לכל מי עסק אי פעם במקצוע

 . החוק אף לעתיד הרחוק

  

 לפסק דינה 19יפים לעניין זה דבריה של כבוד השופטת שטרסברג כהן כפי שהובאו בסעיף  .129

פורסם  ('התעשייה ואחמשרד המסחר ו, המפקח על היהלומים' שנסי נ 2740/96ץ "בבג

 ):  בנבו
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ולא , הזכות לחופש עיסוק הינה זכות יחסית"
ויש לאזן בינה לבין אינטרסים , זכות מוחלטת

אחרים באופן שבנסיבות מסוימות עליה לסגת 
 1255/94ץ "בג ראה( מפני אותם אינטרסים

' מ נ"החברה הישראלית לתקשורת בע, "בזק"
  ").682 'בעמ, ]7[שרת התקשורת 

 

שם צוין , )פורסם בנבו(' שר הפנים והמשטרה ואח' נ' סער ואח 148/79ץ "בגפנה גם לנ .130

 :             לפסק הדין כי178' בעמ

הכל או לא 'בחייה המאורגנים של החברה אין "
ואיזון בין האינטרסים ', תן וקח'יש . 'כלום

                              " השונים
 

ו עת חוקק את החוק אשר מטבעו מטיל הגבלה כללית על בעניין זה גילה המחוקק דעת .131

ולכן , בעניין זה העותר אינו נכלל בגדר הוראות המעבר. חופש העיסוק של הציבור הרחב

ולכן , היא למעשה אותה פגיעה כללית שנלוות להסדר שאותו ביקש החוק ליישם, הפגיעה בו

 . דתיותחזקה כי מדובר בפגיעה שאינה חורגת ממתחם הסבירות והמי

  

אשר  41061-06-11מ "לסיום פרק זה נפנה לדברי כבוד המותב דנן כפי שהובאו בעת .132

 ):  פורסם בנבו (משרד הבריאות' אפרתי נ

  

חייבת , ומשכך,  רישוי פוגע בזכות לחופש העיסוקמשטר"
 רונית 2921/03צ "בג(הפגיעה לעמוד בתנאי פסקת ההגבלה 

מנהל אגף למקצועות רפואיים , ר אמיר שנון"ד' נ' קאופמן ואח
 על הוראות - אין חולק כי החוק בענייננו). פורסם במאגרים(

   ."עומד בפסקת ההגבלה, המעבר שבו
  

  

  בקשת העותרים לצירוף חוות דעת   . ט

  

בצורת (רה שתי חוות דעת מומחים  הגישו העותרים בקשה לצרף לעתי25.8.14ביום  .133

לפיהן נטען כי , רות פיין' פרופוהשנייה מטעם , ר אלדינה קינטנה"האחת מטעם ד, )תצהיר

 . התעודה שבידי העותר מהווה תואר ראשון בתחום

 

שכן החלטת בית , כי האמור מובא מעבר לנדרש ומטעמי זהירות בלבד, תחילה יובהר .134

 . בקשה מדברת בעד עצמה הדוחה את ה31.8.14המשפט מיום 
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, ובפרט חוות דעת מומחים, בדין המנהלי הכלל הוא כי אין מקום לשמיעת עדים, כידוע .135

כאשר נקודת המוצא היא כי בית המשפט הנכבד בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים אינו 

. מחליף את שיקול דעתו בשיקול דעתם של הגורמים המוסמכים והמקצועיים במשרדי המשיב

לא יתערב בה בית ,  עוד החלטת המשיב אינה חורגת באופן קיצוני ממתחם הסבירותכל

ניתן ביום , פורסם בנבו (שולמית עין דור' מדינת ישראל נ 3186/03מ "בר(המשפט הנכבד 

10.5.04 .( 

  

המקרה דנן אינו מצדיק כל סטייה מהכלל לפיו בית המשפט הנכבד לא יידרש לשמיעת  .136

ודי למעשה בטעם זה בכדי להביא לדחיית בקשת העותרים , עת מומחיםוביניהם חוות ד, עדים

 . כפי שעשה בית המשפט

  

אין באמור בחומר זה מטעם , כי בין כה וכה, יוסיפו ויטענו המשיבים, מעבר לכך .137

 . העותרים בכדי להביא לשינוי כלשהו בעמדת המשיבים

  

 אמריקאים –ללימודים לטינו הינן מרצות בחוג , פיין' ר קינטנה והן פרופ"הן ד, ראשית .138

נראה שאין ,  או אחתבכל הכבוד הראוי ומבלי לפגוע באף אחד). כך לטענתן(העברית ' באונ

על סמך , כי טענתם לפיה בידי העותר תואר ראשון בקלינאות תקשורת, צורך להכביר במילים

 . הינה חסרת כל ערך, ל"מומחיותן הנ

  

לא בתחום , כלשהי) רלוונטית( מומחיות ל אין כל"בהן למרצות הנ, בנסיבות אלו .139

ולא בדבר השינוי שחל , לא בתחום קלינאות התקשורת, מקצועות הבריאות והסדרתם

 בכל הנוגע להשכלתו של  שימנעו מהצהרותיהןמוטב היה, במקצועות אלו במדינות אירופה

ותר בפרט כאשר הועדה המייעצת בחנה בעצמה את לימודיו של הע, העותר ולתעודה שבידו

ניתן לקבלם רק , כי ככל שניתן לקבל את לימודיו של העותר, והגיעה למסקנה החד משמעית

 .     במישור השפה השמע וכי גם שם היו קיימים חוסרים למיניהם

 

, כפי שעולה מהכתוב לעיל. המשיבים סבורים שאין צורך להרחיב מעבר לאמור בעניין זה .140

 .  ואידך זיל גמור– ראשון בקלינאות תקשורת אין בידי העותר תואר, בצורה חד משמעית

  

  סיכום. י

 

 הינן מידתיות  בעניינו של העותרכי ההחלטות שניתנו, ל עולה בבירורמכל האמור לעי .141

 על ידי גורמים מקצועיים וההחלטות ניתנ. ובוודאי שאינן חורגות ממתחם הסבירות, וראויות

 .והן עומדות בבטחה בגדר מתחם הסבירות, אשר בחנו את עניינה באופן ענייני ואובייקטיבי
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כי הדרישה להראות כי אדם המבקש תעודת עיסוק במקצוע עומד בתנאי , אין ספק .142

בוודאי כך בתחום , כך בכל תחום. הינה דרישה סבירה ומתבקשת, הכשירות הראויים

בנוגע , ובוודאי בתחום קלינאות התקשורת במסגרתו נעשה אבחון של זקנים וטף, הבריאות

 .ליכולת התקשורת האנושיות הבסיסיות ביותר ויכולות תיפקוד חברתי יומיומי ובסיסי

  

 

המקצועית כי אין בית המשפט שם עצמו בנעלי הרשות המנהלית , הלכה פסוקה היא .143

וכי יצמצם הוא את עילות התערבותו רק , חליף את שיקול דעתה בשיקול דעתוומהמוסמכת 

בוודאי כך .  המנהלית וכשזו חורגת ממתחם הסבירותלמקרים בהם נפל פגם מהותי בהחלטה

ראו (כבענייננו , כאשר מדובר בהחלטות שבמומחיות מקצועית ושניתנו בהתאם לקבוע בחוק

 ).4043, )1(2005על -תק, מדינת ישראל' ארנברג נר "ד 5950/04צ "לעניין זה בג

 

  . להידחותיטענו המשיבים כי דינה של העתירהבנסיבות אלו  .144

  

 יםהעותרולחייב את  ,להורות על דחיית העתירהמתבקש בית המשפט הנכבד , על כןאשר 

  .דין- בהוצאות משפט ובשכר טרחת עורך

  

  

  ד"עו, רנאד עיד
  )אזרחי(ת מחוז ירושלים ופרקליט

  2014 ספטמבר 07יום ראשון  

 ד"תשע/אלול/ב"י 




























































