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 2021ביוני  6

 ףוחד

 ולכבוד לכבוד

  פרופ' יפה זילברשץ פרופ' אדו פרלמן

 יו"ר הוועדה לתכנון ותקצוב ועצה להשכלה גבוההיו"ר המס

 בדואר אלקטרוני בדואר אלקטרוני

 שלום רב,

 אקדמישכר לימוד תשלום תושבי קבע ב יתאפליהנדון: 

את שכר הלימוד האקדמי אשר משלמים תושבי קבע לאלתר להשוות בקשה דחופה אנו פונים אליכם ב

-אפלייתם של הראשונים, הנדרשים לשלם שכר לימוד הגבוה ב. ישראלים מאזרחים הבישראל לזה שנגב

מזה שמשלמים אזרחים, נטולת כל הצדקה, מהווה הבחנה פסולה על רקע לאום ופוגעת בזכויות  25%

 . הכל כמפורט להלןו, מת הגולןרירושלים המזרחית וילידי תושבי קבע חינוך ולכבוד של החוקתיות לשוויון, ל

; ראו המל"גמועצה להשכלה גבוהה )להלן: ל, מכוח חוק, נתונהפעילות ההשכלה הגבוהה בישראל  .1

עבר תקציב ההשכלה הגבוהה  1977בשנת (. 1958-תשי"חלעניין זה חוק המועצה להשכלה גבוהה, ה

לגוף אשר יש לו תקציב הפך  המל"ג, ו("תהותעדה לתכנון ותקצוב )להלן: וממשרד החינוך לובישראל 

והות"ת הם הגופים הממלכתיים אשר יחד המל"ג פרטני ועצמאי, בדומה למשרדים ממשלתיים. 

 מתווים את מדיניות ותקצוב מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל.

, בעקבות מחאות ומאבקי סטודנטים, מונתה ועדה ציבורית לבחינת הורדה הדרגתית של 2000בשנת  .2

עקרונות מבנה גובה שכר הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה בראשות השופט בדימוס אליהו וינוגרד. 

ומדיניות שכר הלימוד האוניברסיטאי, אשר הותוו בדו"ח הוועדה, חלים במידה רבה אף היום. כך, 

מבנה שכר הלימוד וגובה שכר הלימוד במוסדות ישראלים מוכרים ומתוקצבים", ח "לדו"ב 2סעיף ב

נקבע כי "סטודנטים אזרחי חו"ל, או סטודנטים ישראליים המקבלים מימון מלא או חלקי, במסגרת 

הסכמי שכר בין עובדים לבין מעבידים או במסגרת אחרת של מימון מוסדי, ממשלתי, ציבורי או אחר 

הוועדה הציבורית להורדה הדרגתית של שכר הלימוד  " )ראו25%-ישלמו שכר לימוד הגבוה ב –

במוסדות להשכלה גבוהה ולבחינת הקלות אפשריות נוספות לסטודנטים בראשותו של נשיא ביהמ"ש 

 גםמופיע , כאמור, (. נוסח דומהזה ישורק, זמין ב(2001)המחוזי בת"א )בדימוס( ד"ר אליהו וינוגרד 

גובה שכר הלימוד "למשל  או)ר עניין גובה שכר הלימודבמסמכים השנתיים שמפרסמת המל"ג ב היום

 .("מתוקצבים להשכלה גבוהה לשנת הלימודים תשפ"אבמוסדות ה

נפרדות לעניין שכר הלימוד עולה, כי קיימות שלוש קטגוריות קביעת גובה בממסמכי המל"ג העוסקים  .3

בסיסי אשר משלמים את שכר הלימוד ה –ישראלים אזרחים הקבוצה הראשונה היא גובה התשלום: 

(. הקבוצה "חש 10,198היה הבסיסי שנת הלימודים תשפ"א שכר הלימוד בהמל"ג )בהתאם לקביעת 

וסטודנטים ישראלים שיש להם מימון מוסדי, כפי שהוצג לעיל,  סטודנטים אזרחי חו"להשנייה היא 

(. הקבוצה לשנה "חש 13,780הם שילמו תשפ"א במהשכר לימוד הסטנדרטי ) 125%משלמים אשר 

https://che.org.il/wp-content/uploads/2012/04/%D7%93%D7%95%D7%97-%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%93-%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9C-2001.pdf
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במהלך שנת הלימודים השלישית הם סטודנטים אשר מתחילים את שנת הלימודים כאזרחי חו"ל אך 

(. בתשפ"א "חש 10,198) שכר לימוד סטנדרטימשלמים אף הם אשר  – ישראלית מקבלים אזרחות

השנתי שהם הלימוד תושבי קבע בישראל לא זכו לקטגוריה ולהתייחסות משלהם, אולם גובה שכר 

 מקטלג אותם בקטגוריה השנייה. - מגובה שכר הלימוד הסטנדרטי 125% - רשים לשלםנד

פנינו לאוניברסיטאות שונות בשאלה זה אכן התשלום הנדרש בפועל מתושבי קבע וודא כי על מנת ל .4

 לתושבים אלה. מה תהייה עלות שכר הלימוד 

סטודנט שמקבל וקובעת כי " ,האוניברסיטה העברית מפרסמת את המידע באתר האינטרנט שלה .5

יחויב  - שאינו אזרח מדינת ישראל סטודנט מימון מלא/חלקי מגורם ציבורי שמחוץ לאוניברסיטה וכן

, למעט סטודנטים שאינם אזרחים הלומדים לתואר מוסמך משכר הלימוד 25%-בשכר לימוד הגבוה ב

 (.זה ישורק" )זמין במחקרי או דוקטורט שאינם מחויבים בתוספת זו

סטודנטים אזרחי חוץ  אני מבינה שאין לך אזרחות ישראלית.באוניברסיטת חיפה ענו לפנייתנו כך: " .6

מחושב  לימוד שכר ראשון בתואר הרגיל. הלימוד משכר 25%–הגבוה ב לימוד שכר לארץ, ישלמו

 25%-שיחושב עבורך לאותה שנה יהיה גבוה ב הלימוד שכר שנה.לימודיך בכל  בהתאם להיקף

 " לתלמיד בעל אזרחות ישראלית. הלימוד משכר

יש הבדל אם אתה אזרח ישראלי עם תעודת אילן נענתה כך: "-באופן דומה, פנייתנו לאוניברסיטת בר .7

די המל"ג. נקבע על י הלימוד שכר 100%כל שנה  זהות ישראלית לבין אם אתה נרשם עם דרכון.

 " .25%ת של ספסטודנט שאינו ישראלי יחויב בתו

, אשר כפופות בישראל המכללות הציבוריות 12-בזו מכתיבה אף את גובה שכר הלימוד מדיניות  .8

השיבו  ,למשל ,. גם זאת וידאנו מול המכללות עצמן. כךשל המל"גשכר הלימוד ועדות להחלטות 

אם אתה מדבר על לימודים באקדמיה )תואר ראשון(... עלות שכר לימוד לפנייתנו במכללת ספיר: "

עם ת.ז ישלמו  שהם אזרחי ישראל. סטודנטים ש' 13,780נק"ז הוא  40-בסיסי )עפ"י תעריפי תשפ"א( ל

 " .ש' 10,198בסופו של דבר 

רח ישראלי כי מדיניות שכר הלימוד שנקבעה על ידי המל"ג יוצרת הבחנה בין אז, מהאמור לעיל עולה .9

 במוסד ישראלי. אקדמי לרכוש תואר המבקש , ישראלקבע בלבין תושב 

אין כל לעניין שכר הלימוד באקדמיה אלא שלהבחנה בין אזרחים ישראלים לתושבי קבע ישראלים  .10

מדיניות המשיתה על תושבי קבע שכר לימוד גבוה מזה שנדרשים לשלם אזרחי ישראל היא הצדקה. 

לחינוך ולשוויון  ,בסיס לאום, הפוגעת קשות בזכויות החוקתית לשוויון, לכבודמדיניות מפלה על 

 7052/03(; בג"ץ 1995) 94( 4, פ"ד מט)מילר נ' שר הביטחון 4541/94בג"ץ , בין היתר, או)ר בחינוך

התנועה לאיכות השלטון בישראל נ'  6427/02(; בג"ץ 2006) 202( 2, פ"ד סא)עדאלה נ' שר הפנים

פסק דינה של ל 30, פס' אבו לבדה נ' שרת החינוך 5373/08בג"ץ ; ((2006) 619( 1סא) , פ"דהכנסת

 (.1961שנת אמנת אונסקו נגד אפליה בחינוך, אשר ישראל אשררה ב וכן רא .((2011השופטת פרוקצ'יה )

חוק ב אףלשוויון, הנגזרת מחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, בתחום ההשכלה הגבוהה מעוגנת הזכות  .11

 :לו נקבע 3אשר בסעיף , 2007-זכויות הסטודנט, התשס"ז

 בקבלה ללימודים במוסד הזכות לשוויון הזדמנויותלכל אזרח ישראלי או תושב ישראל "

 "לצורך רכישת השכלה גבוהה והשכלה על תיכונית, בכפוף להוראות חוק זה.

 :קובעזה  חוקלא 4 סעיףואילו  .12

https://studentsadmin.huji.ac.il/TuitionRates
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עדתיים או מטעמי ארץ המוצא  מטעמיםמועמדים או סטודנטים  לא יפלהמוסד )א( " 

, מין או מקום לאוםכלכלי או מטעמים של דת, -שלהם או של הוריהם, רקעם החברתי

קבלה לתחומי לימוד; ( 2ישום ללימודים וקבלה למוסד; )( ר1מגורים, בכל אחד מאלה: )

 " ( קבלה למסלולי לימוד מיוחדים.3)

נה על סטודנטים אזרחים וסטודנטים תושבי קבע חוטאת לכל אלה, ונסביר: השתת שכר לימוד שו .13

ה. קיימות דרכים שונות שיון לישיבת קבע בירבמחזיקים מרכז חייהם בישראל ותושבי קבע הם מי ש

לקבלת רישיון לישיבת קבע במדינה, למשל באמצעות נישואים לאזרח ישראלי, אך הקבוצות הגדולות 

 ,שכר הלימודהדיפרנציאציה ב, והנפגעים העיקריים משל תושבי קבע במדינהוהמשמעותיות ביותר 

ת בשטחים שישראל סיפחה בעקבות מלחמת ששת הימים וכיבוש ירושלים ורמ יםהם מי שנולדו וחי

רמת הגולן. לאלה, העניקה צפון בהכפרים תושבי ופלסטינים תושבי ירושלים המזרחית  -הגולן 

כיום מונים  .1952-, תשי"בחוק הכניסה לישראל לפייונות לישיבת קבע שיהמדינה בעקבות הסיפוח ר

מתושבי העיר, ואילו מספרם  38%-אלף בני אדם, המהווים כ 360-תושבי הקבע בירושלים המזרחית כ

 אלף בני אדם. 27 של תושבי הקבע ברמת הגולן עומד על

תושבי קבע במדינת ישראל חייבים בכל למעט הזכות לבחור ולהיבחר לכנסת, ולשאת דרכון ישראלי,  .14

למרות זאת, בקטגוריות . םהוזכאים לכל הזכויות המגיעות לעל אזרחיה החובות שהמדינה מטילה 

משלמים ונדרשים לשלם שכר לימוד גבוה מזה ששכר הלימוד האקדמי הם מסווגים כאזרחי חו"ל 

אלה, אין כל הצדקה לאבחנה מעמדם האזרחי במדינה נכפה עליהם. בנסיבות שאף  ,אזרחי ישראל

 לעניין גובה שכר הלימוד.

סטודנטים המתחילים את לימודיהם כאזרחי  -גם בקטגוריה השלישית לקביעת גובה שכר הלימוד  .15

ותושבי צפון תושבי הקבע הפלסטינים  אין כל מזור עבור -חו"ל אך מתאזרחים במהלך שנת הלימודים 

אינו חפץ להתאזרח, ובוודאי שלא ניתן לכפות עליהם לעשות כן רובם המכריע שראשית, מאחר  .הגולן

מריץ להתאזרחות אינו ת בסדומס, או לזקוף זאת לחובתם; שכר לימוד תוך פגיעה בזהותם ובתרבותם

נתקל במסכת בירוקרטית מסורבלת אשר  שנית, כי גם מי שמבקש להתאזרח בישראלאו תגמול בגינה. 

 פני שנים. משהה את ההליך ומושכת אותו על

ת יומפר את הזכווהות"ת סדר שכר הלימוד האוניברסיטאי הנוכחי של המל"ג כי הכל אלה עולה, מ .16

תושבי קבע בישראל, תוך הפרת לחינוך ולכבוד של  ,ולשוויון בחינוך בפרט ת לשוויון בכללוהחוקתי

ציבורי, המכוח המשפט וחובותיהם של המוסדות האקדמיים חובותיה של המועצה להשכלה גבוהה 

בקביעת ה תאפליה נבחנת במבחן התוצאה. גם אם לא היזכיר, כי ונ פליה.אודיני איסור המנהלי 

 הרי, נייטרלים קריטריוניםואף שלכאורה מדובר בניסוח כוונה מפלה, שכר הלימוד מדיניות תשלום 

לפסק  16פס'  ,אש הממשלהרועדת המעקב נ'  11163/03בג"ץ  או)ר ופסולה מפלה בשטח שהתוצאה

את גובה שכר שנת הלימודים הבאה,  פני, ולהשוות לאלתרכן יש ל על .((2006) דינו של השופט ברק

 הלימוד שמשלמים תושבי קבע לזה שנדרש מאזרחי ישראל. 

 נודה להתייחסותכם המהירה על מנת לשקול את המשך צעדינו.

 בכבוד רב ובברכה, 

 
 טל חסין, עו"ד
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 מר יואב גלנט, שר החינוך ים:העתק

 המועצה להשכלה גבוהה ,היועצת המשפטיתיעל טור כספא,  עו"ד

 משרד החינוך ,עו"ד אילת כהן מלקמן, היועצת המשפטית

 פרופ' אשר כהן, נשיא האוניברסיטה העברית 

 פרופ' אריאל פורת, נשיא אוניברסיטת תל אביב 

 ' רון רובין, נשיא אוניברסיטת חיפה פרופ

 אורי סיון, נשיא הטכניוןפרופ' 

 , נשיא אוניברסיטת בן גוריון דניאל חיימוביץ פרופ'

 פרופ' אלון חן, נשיא מכון ויצמן למדע 

 פרופ' אריה צבן, נשיא אוניברסיטת בר אילן 

 נשיא אוניברסיטת אריאל בשומרון ,הודה דנוןיפרופ' 


