
 

 

 

 

 

 

 
 

ירת תוכנית העתירה לעצ: בג"צ דחה את יה בקריה האקדמית אונוהישג לספורטתרפ
 הלימודים 

 
לא חופש העיסוק של הפיזיותרפיסטים נפגע, אלא הם אלה שביקשו להגביל את חופש   שופטי בג"צ: "

 " העיסוק של זולתם
 

תוכנית הלימודים בספורטתרפיה,  שביקש לעצור את  בג"צ סתם את הגולל מעל מאבק אקדמי ומשפטי ארוך  
ת תוכנית לימודים לתואר חמל"ג פתיהאישרה    , עת29.5.18  בקריה האקדמית אונו. ראשיתו של הסיפור ב 

אונו.  .B.Scראשון   האקדמית  בקריה     בספורטתרפיה 
 

התוכנית.   לביטול  בדרישה  למל"ג  הפיזיותרפיה  לקידום  העמותה  פנתה  טענה  בתגובה  שתוכנית  העמותה 
ולכן בוגרי התוכנית    , הפיזיותרפיהדומה ללימודי    םהלימודי אך בשונה ממנה, איננה נחשבת לתואר טיפולי 

קלינית. לפיכך    איננה כוללת הכשרה מעשיתהכשרתם  שוי משרד הבריאות וינדרשים לרלספורטתרפיה אינם  
  לשיויון. םלפגיעה בחופש העיסוק בזכותה העמותה טענ

 
הקריה האקדמית אונו  לאחר הליך בדיקה מעמיק שביצעה המל"ג, נדחו טענות העמותה והתואר יצא לדרך.  

צפוי המחזור השלישי להתחיל את    20-21ושני מחזורים החלו לימודיהם, בשנה הקרובה  פתחה את התואר  
במקום. פנו    לימודיו  בהסתדרות  בתגובה  הפיזיותרפיסטים  ואיגוד  בישראל  הפיזיותרפיה  לקידום  העמותה 

  צו על תנאי לעצירת תוכנית הלימודים בקריה האקדמית אונו.  לבית המשפט בבקשה למתן  החדשה
 

ן, דחה את טענות  והשבוע בפסק הדימני מזוז, ענת ברון ויעל וילנר   שופטים :   3בהרכב של  בג"צ דן בעתירה
 העותרים והכשיר סופית את התואר.  

לא נמצאה כל עילה  לאחר שבחן את הליך הבדיקה המקצועי ואישור התוכנית במל"ג  בהחלטתו קבע בג"צ  
 ה זו.  להתערב בהחלט

 
ואינו עוסק    כי ספורטתרפיהעוד קבע   ותורת האימון  בתחום הספורט, התנועה  הינו מקצוע נפרד המתמקד 

גם אם קיימים שטחי חפיפה  בכל מקרה,  .  הפיזיותרפיהבתחומים הנוירולוגיים השיקומיים בהם עוסק מקצוע  
 אין בחפיפה הנטענתותופעה חריגה כפי שקיים במקצועות הבריאות והרפואה    ננהאיזו  ועות,  צוהשקה בין המק

החוק.  על   עבירה 
איננ זה  מקצוע  כי  הובהר  בישראל    ו בנוסף,  כאלו  לימוד  תוכניות  קיימות  מעשור  למעלה  וכי  בישראל  חדש 

   ובוגריהם מחזיקי בתעודת ספורטתרפיסט ועוסקים בתחום.
 

העותרים  צ  "בג טענות  את  למנוע  ביקר  המבקשים  הם  העותרים  למעשה  כי  וטען  העיסוק  בחופש  לפגיעה 
תחרות.   למנוע  זכות  להם  נתנה  לא  וכי  זולתם  של  העיסוק  חופש  את   ולהגביל 

 
בשנת הלימודים הקרובה כבר ייפתח המחזור השלישי של   - ברכות למכללה ולסטודנטים לספורטתרפיה"

כך אומרים בתגובה לפסק הדין מי שייצגו את הקריה האקדמית אונו, עורכי הדין יניב דקל וקרן   -המסלול" 
עמר רייטר ז'אן שוכטוביץ ושות'. את המועצה   – AYRאיצקוביץ ממחלקת הליטיגציה המסחרית של משרד 

 ינוך והבריאות ייצג עו"ד דניאל מארקס.  להשכלה גבוהה ומשרד הח
 



 

 

 

 

 

 

Sports Therapy Win at Ono Academic College: 
High Court Rejects Petition to Discontinue Program 

 
High Court judges: "Physiotherapists' freedom of occupation is not compromised, but they are the ones who 
sought to restrict the freedom of occupation of others." 
 
The High Court has just ruled over an academic and long-standing struggle that sought to stop the Sports 
Therapy program at Ono Academic College. The story began on May 29, 2018, when the Israel Council for 
Higher Education approved the opening of a B.Sc. in sports therapy at Ono Academic College. 
 
In response the Israeli Physiotherapy Society (IPTS) appealed to the Council for Higher Education, claiming that 
the curriculum is similar to physical therapy studies, but unlike it, is not considered a therapeutic degree, and 
therefore the graduates of the sports therapy program are not required to be licensed by the Ministry of 
Health and the curriculum does not include clinical training. Therefore, the IPTS claimed this was an 
infringement on the right to equal freedom of occupation. 
 
Following an in-depth examination procedure carried out by the Council for Higher Education, the IPTS's claims 
were rejected, and the degree was launched. Ono Academic College opened its degree and two cohorts began 
their studies. In the coming year 2020-2021, the third cohort is expected to begin studies. In response, the 
IPTS and the Israel Association of Physiotherapists of the New Histadrut petitioned the High Court to the court 
to issue a probationary order to stop the Sports Therapy program at Ono Academic College. 
 
The High Court petition was heard by a panel of three judges: Manny Mazuz, Anat Baron and Yael Wilner. This 
week in their judgment, they rejected the petitioners' arguments and finalized approval of the degree. In its 
decision, the High Court ruled that after examining the professional evaluation procedure and the approval of 
the plan by the Council for Higher Education, it found no grounds for intervening in this decision. 
 
The judgment further stated that Sports Therapy is a distinct profession focused on sports, movement and 
exercise theory and does not deal with the rehabilitative neurological fields which the physical therapy 
profession deals with. In any case, even if there is overlap between the professions, this is not an unusual 
phenomenon for health and medical professions and any claimed overlap is within the law. In addition, it has 
been made clear that this profession is not new in Israel and that for over a decade such programs have existed 
in Israel whose graduates hold a Sports Therapist certificate and are engaged in the field. 
 
The High Court criticized the petitioners' claims for violating freedom of occupation and argued that in fact, 
the petitioners were seeking to prevent and restrict the freedom of occupation of others and that they had 
not been given the right to prevent competition. 
 
"Congratulations to Ono Academic College and to the Sports Therapy students. In the upcoming school year, 
the third cohort of the track will be opened," said Advs. Yaniv Dekel and Keren Iscovitch from the Commercial 
Litigation Department of AYR Law Firm - Amar Reiter Jeanne Shochatovitch and Co.  The Council for Higher 
Education and the Ministry of Education and Health was represented by Adv. Daniel Marks. 


