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�2012�ב"התשע, ) איסור פעילות פוגענית�תיקו� (הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה : הנדו   
  

  

  :אני מתכבד לפנות אליכ� בעניי� שבנדו� כדלקמ�

  

, כמקובל. הכנסתהצעת החוק שבנדו� הוגשה על ידכ� למזכירות הכנסת לש� הנחתה על שולח� .1

כ "חה, בדקה הלשכה המשפטית את ההצעה וא) באה בדברי� ע� המציע הראשו�, לקראת הנחתה

  . החוקתיי� והאחרי� שמצאנו בההקשיי� והעמידה אותו על , אלכס מילר

  

המתוכננת , בטר� הנחתה של ההצעה על שולח� הכנסת, ולכ�, כ מילר"י חה"הערותינו לא התקבלו ע.2

, לדעתנו,  החוקתיי� שישקשיי�ברצוני להפנות את תשומת לבכ� ל, 2012 ביוני 18, ליו� שני הבא

  . בהצעת החוק

  

, יצוי� כי אנו מתייחסי� לנוסח הצעת החוק כבר בשלב מוקד� זה שבטר� הנחתה על שולח� הכנסת.3

ו טענות שנטענכל זאת על רקע . החתומי� עליהמספר� הרב של חברי הכנסת ונוכח אופייה החריג 

טר� ההנחה על שולח� , על כ� שלא הובאו לידיעת חברי הכנסת, לגבי הצעות חוק אחרות, בעבר

  .קשיי� חוקתיי� אשר עשויי� היו להשלי� על עמדת� לגבי הצעת החוק שעליה חתמו, הכנסת
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 על מוסדות להשכלה גבוהה לאפשר בתחומ� איסור עניינה של הצעת החוק בקביעת � תוכ� ההצעה.4

שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית : עילויות שיש בה� אחד מאלהקיו� של פ

תמיכה במאבק מזוי� או במעשה טרור של מדינת ; לאלימות ולטרור, הסתה לגזענות; ודמוקרטית

; ציו� יו� העצמאות או יו� הקמת המדינה כיו� אבל; אויב או של ארגו� טרור נגד מדינת ישראל

  .  פיזי הפוגע בכבוד דגל המדינה או סמל המדינהמעשה של השחתה או ביזוי

  
סנקציות שיוטלו על , בצו, יקבע) שהוא שר החינו�(עוד מוצע כי יושב ראש המועצה להשכלה גבוהה 

  . מוסד להשכלה גבוהה שהפר את האיסור האמור

  

שראל שלילת קיומה של מדינת יכגו� (בוודאי ביחס לפעילויות שאינ� פליליות , איסור מסוג זה.5

אינו מקובל , )ציו� יו� העצמאות או יו� הקמת המדינה כיו� אבל וכמדינה יהודית ודמוקרטית

זכויות , במדינות דמוקרטיות החורטות על דגל� את חופש הביטוי הפוליטי ואת החופש האקדמי

  . של מאפייני המדינה הדמוקרטית" הגרעי� הקשה"הנמנות על 

  
לא נועדו א# ורק לש� , וכ� החופש האקדמי, ת וההפגנההביקור, יש להבי� כי חופש הביטוי

הרעיו� העומד בבסיס אות� זכויות הוא . השמעת דעות ועמדות החוסות בלב הקונצנזוס או בשוליו

על אחת כמה . ושהכלל א% סולד מהשמעת� ברבי�, להג� דווקא על אות� דעות שאינ� נחלת הכלל

שבה� יש אינטרס מיוחד שלא להשתיק , גבוההוכמה חלי� הדברי� כשמדובר במוסדות להשכלה 

שיכנוע , אלא להתמודד עמ� בכלי� של ויכוח, דעות שאינ� מקובלות באמצעות איסורי� וצווי�

�  . וטיעו

  

למנוע "וכ� , "הדמוקרטיה המתגוננת"בדברי ההסבר להצעה מצוי� כי מטרת ההצעה להג� על עקרו� .6

הנוגדת את קיומה של המדינה ,  לאכסניה פוליטיתתופעה פסולה של הפיכת מוסד להשכלה גבוהה

 "שגרתי"כנימוק " דמוקרטיה מתגוננת"אי� מקו� לעשות שימוש בעיקרו� של , אול�". ועקרונותיה

  .לפגיעה לא מידתית בזכויות יסוד

  

ב לחוק 3כי פירוט הפעילויות האסורות בהצעת החוק הנדונה לקוח מסעי) , כא� המקו� לציי�.7

הפחתת תקציב או תמיכה בשל פעילות נגד עקרונות "שעניינו , 1985� ה"התשמ, ביסודות התקצי

הדמיו� בעניי� זה יש בו כדי , ואול�. כ מילר"אשר הוס) לאחרונה לחוק ביוזמתו של חה" המדינה

  .שכ� ההוראה שנקבעה בחוק יסודות התקציב שונה באופ� מהותי מהצעת החוק הנדונה, להטעות

  
�בעוד שבחוק יסודות ,  המנויות בהאיסור על עצ� קיו� הפעילויותנה נקבע בהצעת החוק הנדו, כ

אלא נקבע כי המדינה תפחית מ� המימו� הממשלתי הנית� , התקציב הפעילות עצמה לא נאסרה

כשהרציונל הוא שהמדינה לא תקד� , לגופי� בגי� פעילויות וביטויי� העוני� על העילות שבחוק

  . עילויות הסותרי� את עקרונותיה היסודיי�ביטויי� ופ, באמצעיה הכספיי�

  
 ה� אלה שמתוקצבי� �האיסור בהצעת החוק שלפנינו חל על כלל המוסדות להשכלה גבוהה , בנוס)

בעוד שחוק יסודות התקציב עוסק א� ורק , וה� אלה שאינ� מתוקצבי� על ידהעל ידי המדינה 

  . בגופי� הנהני� מתמיכה תקציבית של המדינה

  
  .כדי להשלי� על חוקתיות הצעת החוקשמעותיי� אלה יש בהבדלי� מ
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להטיל , במסגרת של חקיקת משנה, הצעת החוק מבקשת לית� סמכות לשר החינו�, זאת ועוד.8

כאשר לא ברורה , סנקציות על מוסדות להשכלה גבוהה שיפרו את האיסור שנקבע בהצעת החוק

  . מהות� של סנקציות אלה

  
סנקציות כלכליות של הפחתת התקציב הכוונה היא לשנראה  �בי� ככל שמדובר במוסדות מתוקצ

הקובע הלי� , וזאת ללא המנגנו� שנקבע בהוראת חוק יסודות התקציב בעניי� זה, המועבר לה�

  . ת התקציבתקרה להפחתוא) , שבו מעורבי� גורמי� מקצועיי� רבי�ומבוקר מורכב 

  
התיקו�  של ושיבוצ �או בסנקציות שאינ� תקציביות מוסדות שאינ� מתוקצבי� בככל שמדובר 

 מוביל לכ� שהסנקציות שנית� להטיל במסגרת זו ה� למעשה ,בחוק המועצה להשכלה גבוהההמוצע 

 �מדובר .  הפסקת פעולתו�ביטול ההכרה או ההיתר שניתנו למוסד להשכלה גבוהה וכתוצאה מכ

  .חריגה ביותר שאינה נתונה כיו� לשר החינו�סמכות ב

  
בחריגות אלה מהמסגרות שנקבעו בחוק המועצה להשכלה גבוהה ובחוק יסודות התקציב יש כדי ג� 

  .להשלי� על חוקתיות ההצעה

  

חוקתיי� ישנ� קשיי� אנו סבורי� כי בנוסח הנוכחי של הצעת החוק , נוכח האמור לעיל.9

מוגבלת להצעות הצעות חוק לעניי� אי הנחת נשיאות הכנסת של  הסמכותוהואיל . משמעותיי�

והצעה זו אינה , השוללות את קיומה של ישראל כמדינתו של הע� היהודי או שה� גזעניות במהות�

היא תונח בשבוע הבא בנוסח א� לא יתבקש שינוי על ידי היוזמי� הרי ש, באה בגדר עילות אלה

  .המצור)

  
  
  
  

  , בברכה
  
  
  

  איל ינו�
  

  
  
  
  

    :העתק
  ריבלי�) רובי(כ ראוב� "חה, יושב ראש הכנסת

�  מירב ישראלי' גב, התרבות והספורט, היועצת המשפטית לוועדת החינו
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  : נוסח הצעת החוק�נספח 
  

  עשרה�השמונההכנסת 

  

 אלכס מילר   חברי הכנסת:      יוזמי�

 דוד רות�     

�כרמל שאמה     � הכה

     � זאב אלקי

 יעקב אדרי     

     � ארי�מיכאל ב

     � יריב לוי

 רונית תירוש     

 אברה� מיכאלי     

 אריה ביבי     

     � אברה� דוא

 אריה אלדד     

 מירי רגב     

 רוברט אילטוב     

 חמד עמאר     

 מטלו�) מו&(משה      

 אנסטסיה מיכאלי     

     � ציו� פיניא

     � אמנו� כה

 אורלי לוי אבקסיס     

     � יצחק וקני

 נסי� זאב     

  דנו�דני     

  זבולו� אורלב     

  

  מרינה סולודקי�    חברי הכנסת: מצטרפי�

  אורי אורב#          

  אופיר אקוניס          

  יעקב כ&          

  דוד אזולאי          

  יובל צלנר          

  ליה שמטוב          

  אברה� דיכטר          
                

  

  2012–ב"התשע, ) איסור פעילות פוגענית–תיקו� (הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה 

  

1958–ח"התשי, המועצה להשכלה גבוההבחוק  .1 15תיקו� סעי) 
1

האמור בו יסומ� , 15בסעי) , 

 :ואחריו יבוא)" א"(

מוסד להשכלה גבוהה לא יאפשר לקיי� בתחומו פעילות שיש בה אחד   )ב"(  

 :מאלה

                                                
  .191' עמ, ח"ח התשי"ס 1
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  ;ודמוקרטית יהודית כמדינה ישראל מדינת של קיומה שלילת  )1(    

  ;ולטרור אלימותל, לגזענות הסתה  )2(    

 של או אויב מדינת של, טרור במעשה או מזוי� במאבק תמיכה  )3(    

  ;ישראל מדינת נגד, טרור ארגו�

  ;אבל כיו� המדינה הקמת יו� או העצמאות יו� ציו�  )4(    

 או המדינה דגל בכבוד הפוגע פיזי ביזוי או השחתה של מעשה  )5(    

  .המדינה סמל

סנקציות שיוטלו על , בצו, להשכלה גבוהה יקבעיושב ראש המועצה   )ג(  

  )."ב(המוסד להשכלה לגבוהה אשר הפר את הוראות סעי) קט� 

  

  

ר ב ס ה י  ר ב   ד

מוסדות להשכלה גבוהה מהווי� את אחד הכלי� החשובי� ביותר לקידו� חברתי , בעול� המודרני

י� בתחומי� שוני� מעודדי� מוסדות אלה ג� ביצוע מחקר, לצד הענקת הידע לתלמידיה�. וכלכלי

מעניקי� המוסדות להשכלה גבוהה ג� שירותי� נוספי� כגו� מת� , בנוס) לכ�. ותורמי� רבות להתפתחות

קיו� , מלגות לצור� הנגשת האפשרות לרכוש השכלה גבוהה ולא להשאירה נחלת מעמדות מבוססי� בלבד

כל זמ� שהפעילויות שהוזכרו , בהקשר זה. ולעיתי� ג� מת� במה לפעילות פוליטית, פעילויות חברתיות

על ,  השיח הפוליטי צרי� להיות נגיש לציבור כולו–הרי שה� מבורכות , לעיל נושאות אופי דמוקרטי וראוי

  .אשר עתידי� להנהיג את המדינה, אחת כמה וכמה ככל שמדובר בציבור של אנשי� צעירי� ומשכילי�

ר חרט על דגלו את החובה לתרו� למדע ולגדל אש, לא ייתכ� כי פעילות זו או אחרת של מוסד, אול�

עליה� מושתת , תעמוד בניגוד לעקרונות הבסיסיי�, שתורמי� למדינה, דורות של אנשי� משכילי�

כשכל מטרתה היא לפעול , לא ייתכ� שמוסד להשכלה גבוהה יית� ידו ויעודד פעילות מסוכנת. המדינה

  .לגיטימציה למדינת ישראל�ליצירת דה

�ויאפשר ליושב , יבוא לידי ביטוי בהצעת חוק זו" דמוקרטיה מתגוננת"ע לקבוע כי עקרו� מוצ, לפיכ

א� התקיימו בפעילותו , אשר יוטלו על מוסד, לקבוע סנקציות, שר החינו�, ראש המועצה להשכלה גבוהה

ובכ� יוכל למנוע תופעה פסולה של הפיכת מוסד להשכלה גבוהה לאכסניה , התנאי� המפורטי� בחוק

  .הנוגדת את קיומה של המדינה ועקרונותיה, ליטיתפו

אשר במהותה מהווה שלילת קיומה של , מוצע לקבוע כי מוסד אשר תומ� או נות� במה לפעילות, על כ�

לאלימות או לטרור או תמיכה במאבק מזוי� , הסתה לגזענות, מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית

  .אות� יקבע יושב ראש המועצה להשכלה גבוהה, קציותיישא בסנ, או במעשה טרור נגד המדינה

, כי יושב ראש המועצה להשכלה גבוהה הוא הגו) המתאי� להטיל סנקציות על גופי� אלה, נראה

  .ויפעיל סמכותו תו� שיקול דעת

  

���������������������������������  
  ר הכנסת והסגני�"הוגשה ליו

  והונחה על שולח� הכנסת ביו�


