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בג"ץ דחה עתירה במסגרתה ביקש העותר כי צה"ל יאפשר לו להתקבל למסלול עתודה
אקדמית ,בקבעו ,בין השאר ,כי הקלות נועדו ליצור מתאם נכון בין תוצאת המבחן לבין
היכולת האמיתית של הנבדק ,ואולם ,אם בגלל לקות הלמידה לא יוכל המועמד למלא
תפקיד מסוים ,אין מקום להתאמות ולהקלות במבחן באופן שתוצאתו לא תשקף נאמנה
את יכולת התפקוד של המועמד.

למידע נוסף ניתן לפנות
לעו”ד גילי שפר
gili@bf-law.co.il

העותר ,המאובחן כבעל לקויות למידה ,ביקש להירשם למסלול עתודה אקדמית בצה"ל
ונדחה מהטעם שמכלול נתוניו האישיים אינם עומדים ברף הנדרש לצורך הרשמה למסלול.
בעתירתו טען כי צה"ל פעל נגדו באופן מפלה בהתייחס ללקויות הלמידה שלו ,שכן המבחן
הפסיכוטכני אינו מותאם לבעלי לקויות למידה הואיל וההתאמות שניתנות בבחינות בבתי
הספר לא ניתנות במהלך המבחן הפסיכוטכני .לשיטתו ,על צה"ל לנקוט במדיניות של
העדפה מתקנת ולהוריד את דרישות הסף לקבלת בעלי לקויות למידה לעתודה הצבאית
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ולקורס קצינים.

בג"ץ דחה את העתירה מהנימוקים הבאים:
 .1מקום שאין שונות רלוונטית בין התפקיד לבין לקויות למידה ,אי התחשבות במאפיין זה
ומתן הקלות בהתאם ,מהווה יחס שווה לשונים ולפיכך – אפליה פסולה.
 .2על צה"ל להעניק הקלות לבעלי לקויות למידה במסגרת מבחני הצו הראשון ואכן עולה כי
במסגרת המבחן הפסיכוטכני קיימת התחשבות בלקויות למידה וניתנות הקלות לסובלים
מהן .הקלות אלה אינן זהות לאלו הניתנות בבחינות המתקיימות במערכת החינוך נוכח

מזכר זה כולל מידע כללי
בלבד ואינו מהווה יעוץ
משפטי או תחליף לייעוץ
משפטי .מזכר זה מוגש
כשירות ללקוחותינו .יש
נסיבותיו
את
לשקול
הפרטניות והקונקרטיות של
כל מקרה לגופו ולשם כך יש
להיוועץ עמנו.

המטרה השונה של האבחון שנעשה למועמדים לשירות ביטחון ,שהרי אבחון זה אינו
נועד לבחון נושאים הקשורים ליכולת למידה אלא התאמה לשירות צבאי.
 .3אין כל הגיון לתת למי שאובחנו אצלו לקויות למידה הקלות והתאמות במבחנים השונים
באופן שתוצאת המבחנים לא תשקף את התאמת הנבחן לשירות הצבאי .אם בגלל
לקות למידה יתקשה המועמד לעמוד במבחן ,אך לא יתקשה לבצע תפקיד מסוים
בשירות הצבאי ,יש אכן מקום ליתן לו הקלות ולהתאים את המבחן ליכולותיו .ואולם ,אם
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בגלל לקות הלמידה לא יוכל המועמד למלא תפקיד מסוים ,אין מקום להתאמות
ולהקלות במבחן באופן שתוצאתו לא תשקף נאמנה את יכולת התפקוד של המועמד.
ההקלות נועדו ,אפוא ,ליצור מתאם נכון בין תוצאת המבחן לבין היכולת האמיתית של
הנבדק ,ולא להביא לתוצאה שתצביע על יכולת גבוהה מהיכולת האמיתית.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל הבהרה שתידרש.

בכבוד רב,
גילי שפר ,עו"ד

