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  לכבוד

  ד יניב לוי"עו

  מנהל מחלקת רישו�

  רש� העמותות וההקדשי�

  15נפי נשרי� רחוב �

  95464ירושלי� 

02�6462548: ובפקס  

  

  ,שלו� רב

  


בשירות במכללת צפת ר אגודת הסטודנטי� "התניית מועמדות ליוביטול : הנדו

  אזרחי/לאומי /צבאי

  

הריני לפנות אלי& בדרישה שלא לאשר , הסטודנטי� הערבי� במכללת צפתוועד ר "יו, בש� מר גאבי מנסור

וזאת מהנימוקי� ") האגודה: "להל(( ג לתקנו( של אגודת הסטודנטי� החדשה במכללת צפת 35את סעי' 

  :המפורטי� להל(

  

לאחרונה אישרה מועצת האגודה את התקנו( החדש ואשר נודע לנו כי נוסחו של התקנו( החדש  .1

 . הועבר אליכ� לאישור סופי בטר� כניסתו לתוק'

 

ר אגודת "ג לתקנו( החדש אשר מגביל הגשת מועמדות לתפקיד יו 35פנייתנו זו נוגעת לסעי'  .2

 חודשי� וכ& לשו( 24אזרחי או לאומי לתקופה של /הסטודנטי� רק למי שביצע שירות צבאי

 :הסעי'

או / בשרות צבאי ור האגודה יהיה סטודנט אשר שרת"מועמד לתפקיד יו"

אר. בי הגורמי� הממלכתיי� "או שרות אזרחי אחר המוכר ע/שרות לאומי ו

  ". חודש24לפחות 

  

, ר האגודה"לתפקיד יוכתנאי ס' להגשת מועמדות אזרחי / לאומי  / הצבת השירות הצבאי .3

יה מלהגיש מועמדות לאותו /ת ערבי/משמעותו במבח( התוצאה הדרה מוחלטת של כל מועמד

או אזרחי וזאת מכח /או לאומי ו/האזרחי� הערבי� פטורי� משירות צבאי ו, שכ( וכידוע. תפקיד

משמעות הצבת תנאי הס' הינה פסלות� , על כ(. צו שר הבטחו( שנית( סמו& לאחר הקמת המדינה



  

  2

. ל א& ורק בשל שייכות� הלאומית"יוחת מלהתמודד לתפקיד הנ/ות ערבי�/המיידית של מועמדי�

 . פגיעה בזכות החוקתית לשוויו( והפליה פסולה על רקע לאו�הדרה זו מהווה

 

יות מקרב כלל /פגיעה זו מקבלת משנה תוק' בשל אחוז� הגבוה של הסטודנטי� הערבי� .4

תהא כי לעול� לא יהא , משמעות הצבת התנאי א� כ(. 60% � והעומד על כהסטודנטי� במכללה

ל ובכ& " במוסד האקדמי הנ הלומדי� מהסטודנטי�60% � ר האגודה לכ"כל ייצוג בתפקיד יו

. ת מטעמ�/ביטוי באמצעות הצבת מועמדהבזכות� לחופש  ופגיעה בזכות� לבחור ולהיבחרנגרמת 

 שמטרתו 2007 –ז "התשס,  לרוח חוק זכויות הסטודנטתל מנוגד"פגיעה בשוויו( ההזדמנויות הנ

דות להשכלה גבוהה תו& קביעת עקרונות המאפשרי� שוויו( הזדמנויות לכלל הסטודנטי� במוס

 .על רקע לאו�, בי( היתר, איסור הפליה

  

ר "ל מנוגד לתכלית של פעילות אגודת הסטודנטי� והצבת יו"הצבת תנאי הס' הנ, יתר על כ( .5

, כמו כ(. בראשה כאשר תפקידה הינה לייצג את כלל הסטודנטי� הלומדי� במוסד האקדמי הנתו(

טי ואי( בינו לבי( תכלית פעילות אגודת הסטודנטי� ולא ל אינו רלוונ"עצ� השימוש בתנאי הס' הנ

תנאי אגודת סטודנטי� במוסד אקדמי כלשהו שהציבה את העובדה היא כי עד היו� אי( א' . כלו�

ר מלמדת על העדר קשר רציונאלי שכזה בי( השירות הצבאי "ל במועמדות לתפקיד היו"הס' הנ

 .לבי( תפקוד האגודה

  

בתי המשפט התייחסו לא אחת לאי חוקיות הצבת תנאי השירות הצבאי או הלאומי כתנאי , ודוק .6

 נדונה עתירה כנגד השימוש בשירות הצבאי לצור& קבלת בשארה נגד שר השיכו
בעניי( . ס'

העתירה אמנ� נדחתה א& הנשיא ברק ציי( ואבח( בי( השימוש . הלוואות לדיור ממשרד השיכו(

 כתנאי ס' כאשר לבי( השימוש בו, וני� לקבלת ההטבהחד מבי( מספר קריטריבשירות הצבאי כא

�בשארה נגד שר השי 11956/05. "ראו בג(מקרה אחרו( זה הינו פסול 
, 13.12.06פסק די( מיו� , ו

, י בית הד( האזורי לעבודה בתל אביב"בעניי( אחר שנדו( ע).  לקביעת הנשיא ברק11ראו פסקה 

או הלאומי כתנאי ס' לצור& קבלה /חברת הרכבת כנגד הצבת השירות הצבאי ונדונה תביעת עובדי 

תביעת העובדי� התקבלה וזאת לאחר שבית הדי( קבע . בתפקיד תצפיתני�בחברת הרכבת לעבודה 

פוגע בזכות לשוויו( ומפלה את העובדי� הערבי� על רקע , כי השימוש בשירות הצבאי כתנאי ס'

כי כל מטרת� של תנאי הס' הנוכחיי� לשמש כסות אזרחית , אהנר"כי , בית הדי( קבע. לאו�

וכפי , המהווה אפליה אסורה בנסיבות העניי(, לדרישה הראשונית של תנאי ס' של שירות צבאי

פסקה , 8.9.12החלטה מיו�  , עבדולכרי� קאדי נגד רכבת ישראל 4516/09עב : ראו(." שפורט לעיל

 ).א"י

  

ג� , כמו כ(. ות שקדמו לפנייתנו זו תומכי� בעמדה המוצבת כא(יש להוסי' כי פניות רבות אחר .7

אהרו( קלרמ( מתארי& ' בהתא� לתשובת נשיא המכללה פרופ. נשיא המכללה תומ& בעמדה זו

המכללה הביעה בכתב לאגודת הסטודנטי� את "ציי( כי , כ חני( זועבי" לפניית חה22.4.12

 ."ל המכללההתנגדותה הנחרצת לשינוי המוצע הפוגע בצביו( ש

  

  .ב העתק תשובת נשיא המכללה"רצ== 
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הנכ� נדרשי� שלא לאשר את התקנו( המוצע המכיל את תנאי הס' של השירות , לאור האמור לעיל .8

 .ר האגודה"אזרחי להגשת מועמדות לתפקיד יו/ לאומי / הצבאי 

  

  

  .לקבלת עמדת� המהירהנודה 

  

  

  

  

  

  

  ,        בכבוד רב                

     די(�עורכת , אוס( זהרס                

              


