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 שלום רב,
      

 :  יה החרדית יהרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסהנדון

טיוטת תכנית החומש שפרסמה פרק הנוגע למסלולי לימודים לאוכלוסייה החרדית בבעיינו 
ה, ואף שורש כי ההצעות הכלולות ב ,לצערנו ,ומצאנו "(הטיוטהכלה גבוהה )להלן: "המועצה להש

בטרם נשקול את צעדינו בעניין זה, נבקש כי המועצה תעיין בטענותינו שגויות.  התפיסה שביסודן,
 דלהלן ותיתן להן את הדעת.

 מבואא. 

האחרון בין הטיוטה מבקשת להנהיג שינויים במערכת היחסים העדינה שנרקמה בעשור  .1
 המוסדות האקדמיים ואלפים רבים מבני הקהילה החרדית.  

בבסיס הטיוטה עומדת תפיסה, לפיה יש לצמצם ככל הניתן פעילות חרדית נפרדת באקדמיה.  .2
זאת, תוך איזון בין הצורך בהנגשת האקדמיה לאוכלוסייה החרדית מחד, ומניעת הפגיעה 

תוכנית רואה אפוא בקיומם של קמפוסים באוכלוסיית הנשים ובאתוס האקדמי מאידך. ה
חרדיים הכרח שיש לאפשרו בצמצום, תוך חתירה מתמדת להסטת סטודנטים לתוכניות 

 הלימוד הכלליות. 

על מנת לצמצם מעגל הלומדים במסגרות הנפרדות, קובעת הטיוטה שתי מגבלות  .3
וסים משמעותיות: )א( הגדרה קשיחה ודקה בשאלת "מיהו חרדי" הראוי ללמוד בקמפ

 החרדיים; )ב( קיום מסלולי לימוד נפרדים לתואר ראשון בלבד. 

בראשית דבר, נציין מסקנתנו. לאחר שהפכנו בדבר ועיינו בו, אנו מבקשים לחלוק על תפיסת  .4
הבסיס של תוכנית החומש. על המועצה להשכלה גבוהה, כגורם מאסדר )רגולטור(, מוטלת 

יים לכל מי שרואה עצמו חרדי, תוך שמירה על החובה לאפשר נגישות מלאה ללימודים אקדמ
גישה זו מתחייבת מן הזכות החוקתית לכבוד ולתרבות.  צביון חייו ותרבותו המוגנים על ידי

הפרשנות הליברלית של מדינה דמוקרטית, המחויבת להגן על זכויות אדם בכלל ועל זכויות 
 של מיעוט תרבותי, בפרט. 

כבדי משקל אחרים מביאים לאותה מסקנה, לרבות:  בנוסף, שיקולים חוקתיים וחוקיים
 כיבוד החופש המוסדי האקדמי, חופש העיסוק וערך השוויון המהותי, כמפורט להלן.

  חשיבות ההנגשה של ההשכלה הגבוההב. 

סילקוהו לשומר הפתח  הסנהדרין( מנשיאותדיבנה הדיחו את רבן גמליאל בו ש)אותו היום " .5
ליכנס. שהיה רבן גמליאל מכריז ואומר: כל תלמיד שאין תוכו וניתנה להם רשות לתלמידים 

לא יכנס לבית המדרש. אותו היום נוספו כמה ספסלים. אמר רבי יוחנן: חלוקים בה  –כברו 
אבא יוסף בן דוסתאי ורבנן, אחד אומר: נוספו ארבע מאות ספסלים ואחד אומר: שבע מאות 

  1".חס ושלום מנעתי תורה מישראלשמא  :ספסלים. חלשה דעתו של רבן גמליאל, אמר

חשיבות הנגשת ההשכלה הגבוהה לכלל אזרחי המדינה ברורה לכל. מחקרים רבים מנכיחים  .6
 הגברת הפריון התעסוקתיולהגדלת הרווחה החברתית והכלכלית קשר בין רמת ההשכלה ל

                                                           
 .י, מסכת ברכות, דף כ"ז, עמוד ב'תלמוד בבל 1
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 תא, התעסוקה שעור את מגדילה הגבוהה ההשכלה למערכת הנגישות הרחבת והגיוון הענפי.
חשיבות זו באה לידי ביטוי אף בהשקעה . הגולמי הלאומי התוצר ואת ההשתכרות רמת

הכלכלית שמשקיעות מרבית מדינות המערב, ובכללן אף מדינת ישראל, בפיתוח המוסדות 
 להשכלה גבוהה ובהגדלת מספר הלומדים במוסדות אלו. 

 הנגשתם לרביםחשיבות מוסדות ההשכלה הגבוהה אינה רק כלכלית, כי אם חברתית.  .7
מהן, למעשה, גישה  נמנעה מסורתי שבאופן, אוכלוסיות של החברתית הניעות את מקדמת

אם נשכיל לנצל את המנוף האקדמי ולאזנו כראוי, נוכל להעניק פתח  .להשכלה גבוהה
לאוכלוסיות חלשות להשתלבות בחברה הישראלית, כשווים בין שווים. כפי שציין שר החינוך, 

 (:2016ות"ת )מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל, -פתח הדו"ח השנתי של מל"גיו"ר המל"ג, ב

כשחתן פרס הנובל הבא יגיע משדרות וכלת מדלית פילדס תגיע מאלעד, 
כשפרס וולף יוענק לחוקר מרהט וכשהפקולטה לרפואה בתל אביב תהיה 
מלאה בסטודנטים מהפריפריה, אז נדע כי עמדנו ביעד, כי המוסדות 

 .יעודם החברתיישובים אכן מילאו את האקדמיים הח

אכן, הרחבה משמעותית של בסיס הלומדים, תוך שמירה על איכות "תו התקן" האקדמי,  .8
מהווים אתגר משמעותי, לו נדרשים חברי המועצה להשכלה גבוהה. מומחים בינלאומיים 
ומקומיים כאחד שניתחו את מבנה ההשכלה הגבוהה בישראל עמדו על הצורך בהגדלה 

מעותית של מספר הלומדים, ובמיוחד באמצעות פתיחת השערים בפני אוכלוסיות מש
מוחלשות, שעד עתה לא ניתנה להן ההזדמנות לטעום את טעם ההשכלה הגבוהה וליהנות 

 מפירותיה. 

האחריות העיקרית להגשמת מטרות חברתיות חשובות אלה מוטלת על שכמה של המועצה  .9
נכתב כי  2010מחודש ינואר   OECD Economic Survey – Israel בלהשכלה גבוהה. 

 tertiary" הנגישות להשכלה הגבוהה )המכונה בלשון הדו"ח "השכלה שלישונית"
education")  במדינת ישראל היא מוגבלת, במיוחד לערבים, חרדים ובעלי הכנסות נמוכות

ושה דיה כדי "(, וכי הממשלה איננה עdisadvantaged groups)המוגדרים בסקר בשם הכולל "
משרתת  שהמועצה להשכלה גבוההלפתור בעיה זאת. בפרט, קובע הסקר, נעוצה הבעיה בכך 

 2"."בעיקר את האינטרסים של הספקים

על מערכות החינוך בעולם. על פי  OECDפורסם הדו"ח השנתי של  2015נובמבר חודש ב .10
ית, לתעסוקה כלל לצמיחה הכלכל-במדינות הארגון תורם בדרך ההשכלההדו"ח, שיפור 

, ואחת משתי המדינות OECDולחברה. דא עקא, שישראל היא המדינה היחידה בארגון ה
המדינות ה"מדינות השותפות" שנסקרו בדו"ח )בנוסף לדרום אפריקה(,  43היחידות מבין 

שבה חלה ירידה בשיעור הצעירים בעלי השכלה גבוהה, בהשוואה לשיעור המבוגרים בעלי 
ים לפרוש בשנים הקרובות משוק התעסוקה. בכל המדינות האחרות, השכלה גבוהה, שעומד

גבוה משיעור בעלי ההשכלה  34–25שיעור בעלי ההשכלה הגבוהה בקרב התושבים בגילאי 
, פרט לישראל ולדרום אפריקה, המצויות, כל 64–55הגבוהה בקרב התושבים בגיל בגילאי 

 OECDהוא עצום: בכלל מדינות האחת מסיבותיה שלה, בנסיגה. בערכים כמותיים, הפער 
בממוצע משיעור המבוגרים בעלי תואר  16%–שיעור הצעירים בעלי תואר אקדמי גבוה ב

משיעור המבוגרים  1%–אקדמי, ואילו בישראל שיעור הצעירים המשכילים נמוך ב
 3המשכילים.

ם. כיום, כמחצית בקירוב מכלל בוגרי ההשכלה התיכונית בישראל פונה ללימודים אקדמיי .11
ברם, בעשור האחרון הגיעו המדינות המפותחות לכלל מסקנה שקיימת חשיבות רבה בהרחבת 

                                                           
2  …suggest a need to strengthen government control over  Difficulties in implementing change"

education policy in tertiary sector. While the Ministry of Finance plays a key role, the Ministry of 

Education does not, and the central body of tertiary education, the Council for Higher Education, 

has, at least in the past, represented mostly the interests of providers   בדו"ח, והפניה לפרק זה  17]עמוד
 על מדינת ישראל מאז אותה שנה[. OECDולהמלצותיו מופיעה בכל דו"חות ה

http://www.oecd-ר'   3

ilibrary.org/docserver/download/9615031e.pdf?expires=1450973664&id=id&accname=guest&chec

ksum=0D4C54D3170714B8A6590AB18B413CE3  32עמוד. 

http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/9615031e.pdf?expires=1450973664&id=id&accname=guest&checksum=0D4C54D3170714B8A6590AB18B413CE3
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/9615031e.pdf?expires=1450973664&id=id&accname=guest&checksum=0D4C54D3170714B8A6590AB18B413CE3
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/9615031e.pdf?expires=1450973664&id=id&accname=guest&checksum=0D4C54D3170714B8A6590AB18B413CE3
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/9615031e.pdf?expires=1450973664&id=id&accname=guest&checksum=0D4C54D3170714B8A6590AB18B413CE3
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 , כמפורט להלן,OECDההנגשה של ההשכלה הגבוהה באופן משמעותי, כך שהיעד הנוכחי של ה
 מבוגרי מחזורי הלימוד במערכת ההשכלה הגבוהה.  75%-הוא לשתף כ

 לתואר הסטודנטים של מספרם יסטיקהלסטט המרכזית דא עקא, שעל פי נתוני הלשכה .12
וזאת למרות שעד , ה"תשע הלימודים יורד בהתמדה מדי שנה החל משנת בישראל ראשון

 .המדינה קום לאותה שנה הוא לא ירד מעולם מאז

, עמד אף הוא על הצורך להרחיב את 2016על אודות ישראל מחודש ינואר  OECD-דו"ח ה .13
גשתה לקבוצות אשר באופן מסורתי שיעור ההשתתפות בהשכלה הגבוהה באמצעות הנ

 OECD-במסגרת דו"ח ה 4, בכדי להגדיל את התמ"ג.השתתפותן בהשכלה הגבוהה נמוך יותר
מובאים גם נתונים סטטיסטיים המצביעים על הקורלציה בין רמת ההשכלה לבין סיכויי 

ות מנתוני התעסוקה ועל הקורלציה בין רמת ההשכלה לבין כושר ההשתכרות. כפי שניתן לרא

קיימת קורלציה גבוהה בין רמת  OECD-, בכל מדינות ה16C-ו 16Bבגרפים  OECD-ה
-ההשכלה לבין שני המשתנים האחרים, אולם בישראל קורלציה זו גבוהה מן הממוצע ב

OECD משמעות הדבר היא כי במשק העבודה הישראלי קיימת חשיבות גדולה יותר להגדלת .
חברתי להגדלת שעור המועסקים ורמת -צעי כלכליההשתתפות בהשכלה הגבוהה כאמ
  5.ההכנסה וכאמצעי למוביליות חברתית

בפרק ההשכלה הגבוהה נכתב  OECD-ברוח המלצותיהם החוזרות ונשנות של מוסדות ה .14
 :2008, שגובש על ידי ועדה ציבורית ופורסם בשנת 2028בדו"ח ישראל 

בוצת הגיל הרלבנטית מק 75%-יותר מ 2028, עד המוצעתעל פי מפת הדרכים 
תרכוש השכלה גבוהה במערכת הכוללת מגוון רחב של מוסדות אקדמיים... 
הפועלים זה בצד זה, מטפחים תחרות ושאיפה למצוינות ומשלימים זה את 

 6זה בתחומים מסוימים.

 כאמור, ישראל מתרחקת מדי שנה מיעד לאומי זה.

ורך להגדיל את שיעור המשתתפים עמד אף הוא על הצ 2015דו"ח בנק ישראל מחודש יוני  .15
 7התמ"ג.במערכת ההשכלה הגבוה על מנת להגדיל את 

בנק ישראל קשר בין הגידול בשיעור האוכלוסייה המשתתף בהשכלה  2013בדו"ח משנת  .16
בעקבות פתיחת שערי ההשכלה  הגבוהה לבין הגידול בשיעור ההשתתפות בשוק העבודה

 :הגבוהה

יעור ההשתתפות בכוח העבודה הישראלי הגורם המשמעותי ביותר לגידול ש
פרי השקעה ניכרת בהרחבת  –הוא עלייה ברמת ההשכלה של האוכלוסייה 

 8מערכת ההשכלה הגבוהה, בעיקר בשנות התשעים.

 ובהמשך אותו דו"ח נכתב:

                                                           
4  omes will be central to raising productivity and reducing poverty Improving educational outc"

(Figure 16, Panels A-C). According to the Bank of Israel, increasing the proportion of students with 

higher education from 48 to 58% would raise per capita GDP by 3% (BoI, 2015g). Making progress 

in this domain requires raising the educational attainment of Arab and Haredi students who have low 

levels of formal education" [OECD Economic Surveys: Israel, January 2016, p. 28] . 
 pdf-Survey-Economic-OECD-Overview-https://www.oecd.org/eco/surveys/Israel.2016ראו:   5
 (.2008)מרץ  117, עמ' חברתית בעולם גלובלי-: חזון ואסטרטגיה כלכלית2028ישראל   6

עמד פרופ' זאב תדמור, לשעבר  2028ל בראש צוות ההשכלה הגבוהה, שגיבש את העקרונות שבפרק זה בדו"ח ישרא 
נשיא הטכניון. הצוות המליץ על "נגישות אוניברסאלית" להשכלה גבוהה והגדיר מה היא רמת הנגישות הרצויה 

של שנתון ילמדו  75%לישראל: "המשמעות של נגישות אוניברסאלית, כפי שהצבנו כיעד לאומי, היא שלפחות 
 (.119לימודים גבוהים" )שם, עמ' 

, הדבר עשוי 58%-ל 48%-"אם שיעור בוגרי התיכון שתעודת הבגרות שלהם מאפשרת לימודים אקדמיים יעלה מ  7
את רמת התוצר לנפש של הטווח הארוך. מאחר ששיעור הבוגרים שתעודת הבגרות שלהם  3.5%-2.0%-להגדיל ב

, נראה כי העלאת שיעור 2012-ב 48%-ומאז עלה ברציפות עד ל 39%על  1996-מאפשרת לימודים אקדמיים עמד ב
הבוגרים בעשר נקודות אחוז היא אמנם יעד שאפתני אך סביר." ]בנק ישראל, ההתפתחויות הכלכליות בחודשים 

 .[ heb139h.pdf-Research/DocLib3/red/http://www.boi.org.il/he. ראו: 15(, עמ' 2015)יוני  139האחרונים 
 (.2.4.2013) 143, עמ' 2012בנק ישראל, דין וחשבון   8

https://www.oecd.org/eco/surveys/Israel-Overview-OECD-Economic-Survey-2016.pdf
http://www.boi.org.il/he/Research/DocLib3/red-heb139h.pdf
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העלייה ברמת ההשכלה של האוכלוסייה משקפת במידה רבה את העליה 
יים החל משנות התשעים, בשיעור הסטודנטים הלומדים במוסדות האקדמ

 9מות הלימוד במכללות.ווזאת בעיקר בזכות גידול ההיצע של מק

הנגשת ההשכלה הגבוהה בפסיקת בית המשפט העליון ניתן למצוא תימוכין בגישה, לפיה  .17
הדברים באו מפיו של השופט זמיר, אשר לפני כהונתו כשופט  מחופש העיסוק. נובעת אף

יקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים, וכיועץ משפטי לממשלה שימש כד
 ולימים הקים את הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה:

האם אין זה ראוי להרחיב את האפשרות לרכוש השכלה גבוהה בישראל, איש 
איש לפי נטיית לבו, והאם אין אפשרות כזאת מתבקשת כאחד ההיבטים של 

 10חופש העיסוק?

 אקדמי וחופש הדתהחופש המוסדי הג. 

 מתוקצבים הבלתי האקדמיים המוסדות ועד של ר"יו משמש היות שאחד ממחברי מסמך זה .18
 מוסדות בין היטב הבחן זה לעניין להבחין יש כי, כך על אף לעמוד לנכון מוצאים אנו( מ"הול)

 . מתוקצבים ושאינם מתוקצבים

 רשאית גבוהה השכלהל המועצה אין מתוקצב בלתי אקדמי במוסד כי היא מ"הול עמדת
 15 סעיף, בפרט .מגדריות-חד או מגדריות-רב לימודים תכניות יהיו האם בשאלה להתערב

 ממשלתית התערבות מונע )להלן: חוק המל"ג(, 1958-ח"תשי, גבוהה להשכלה המועצה חוקל
  , תוך שהוא קובע במפורש כי:זאת מעין

ינהליים, במסגרת מוסד מוכר הוא בן חורין לכלכל עניניו האקדמיים והמ
 תקציבו, כטוב בעיניו.

, האקדמי המוסדי החופש של הישראלית בחקיקה גלגולו הוא המל"ג חוק של 15 סעיף .19
 החופש. רטר'צ בעלי אקדמיים למוסדות נרחבת אוטונומיה, הביניים ימי מאז, המעניק
. רבים םבינלאומיי במסמכים מעוגן והוא, המודרנית בתרבות פינה אבן הוא האקדמי המוסדי

 2006 בשנת אירופה מועצת של הפרלמנטרית האסיפה של 1762' מס החלטה קבעה, למשל, כך
 :כדלקמן

History has proven that violations of academic freedom and 
university autonomy have always resulted in intellectual 
relapse… 

, פינלנד, אסטוניה, איטליה, ליטא, פורטוגל בחוקות של מדינות אירופאיות שונות )כגון
וסלובניה( מעוגנת האוטונומיה הניהולית של אוניברסיטאות בחוקת המדינה, ויש בסיס 

בחלק גדול ממדינות  11לטיעון שגם במדינות אחרות יש לראותה כנהנית מהגנה חוקתית.
  12ארצות הברית מעוגן החופש המוסדי האקדמי בחוקת המדינה.

ם נדונה בפסיקה שאלת מעמדו החוקתי של החופש המוסדי האקדמי, וזהו ממין בישראל, טר .20
 הדברים שיש לדרוש בו.

. מגביל ממשלות המבקשות להתערב במדיניות הקבלה ללימודיםהאקדמי  המוסדיהחופש  .21
מגדרי, בתנאי שהוא מאפשר לבני כל -דוגמה מובהקת לכך היא אי התערבות בחינוך חד

                                                           
 . ראו:157, עמ' שם  9

http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/Pages/doch2012/main-h.aspx  
לפסק דינו של השופט  9, פסקה 166( 1, פ"ד נב)פי חוק הפסיכולוגים-איילון נ' ועדת הרישום על 9486/96בג"ץ   10

 (.1998זמיר )
s" Terence Karran, "Academic freedom in Europe: a preliminary comparative analysi (3) 20ראו:   11

Higher Education Policy 289-313 (2007). 
 :Neal H. Hutchens, Preserving the independence of public higher educationראו לעניין זה סקירה אצל:   12

An examination of state constitutional autonomy provisions for public colleges and universities", 

35(2) Journal of College and University Law, 271-322 (2009). 
http://uknowledge.uky.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1002&context=epe_facpub 

http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/Pages/doch2012/main-h.aspx
http://uknowledge.uky.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1002&context=epe_facpub
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האמנה הבינלאומית של ארגון האו"ם נגד לחינוך.  ערך-שוות גישה המגדרים מבטיחים
 כי:  2, אותה אישררה אף מדינת ישראל, הקובעת בסעיף אפליה בחינוך

מקום שהמדינה מתירה, לא יראו את המצבים הבאים כמהווים אפליה 
  לאמנה זו: 1במשמעות סעיף 

הקמתם או החזקתם של מערכות חינוך או מוסדות חינוך נפרדים  .א
למידים ולתלמידות, אם מערכות או מוסדות אלו מבטיחים גישה לת

מורים בעל הכשרות מאותה רמה וכן -ערך לחינוך, מספקים חבר-שוות
ספר מאותה איכות ומאפשרים לעבור על אותם -בניינים וציוד לבתי

 ערך. קורסים של לימוד או קורסים שווי

המשפט החוקתי מסייג את החופש , על אף שהבריתבארצות היכי דמי חופש מוסדי אקדמי.  .22
המוסדי האקדמי, כך שלא ניתן יהיה להנהיג מכוחו מדיניות קבלה מפלה, ברור לגמרי שהוא 
מאפשר למוסדות אקדמיים לקבוע את מדיניות הקבלה למוסד, לרבות תכניות העדפה 

החופש המוסדי האקדמי מאפשר הקמת מוסדות  –, ולדעת הכל 13,מתקנת על בסיס גזעי
. במדינות רבות בארצות הברית )ניו מגדריות-חדאו כיתות לימוד  מגדריים-ים חדאקדמי

יורק, קונטיקט, מסצ'וסטס, ניו ג'רסי, קליפורניה, מרילנד, ג'ורג'יה, ויסקונסין, צפון 
קרולינה, דרום קרולינה, פנסילבניה, מיניסוטה, נברסקה, מיזורי, וירג'יניה, אלבמה, 

שבהם  14,מוסדות חינוך להשכלה גבוהה לנשים בלבד 44ום אינדיאנה וטקסס( פעילים הי
סטודנטיות. היות שחלק גדול ממוסדות אלה הם נוצריים על פי הצ'רטר  רבבות רבות של

 .לא רק על סמך החופש המוסדי האקדמי אלא אף על סמך חופש הדתשלהם, קיומם מוגן 

ה לנשים בלבד, שהיא מן אשר במדינת ג'ורגי'יה הוא מכלל Wesleyan Collegeכך, למשל,  .23
 35המוסדות המובחרים ביותר )והסלקטיבים ביותר( המעניקים תואר ראשון בארה"ב )ב

תכניות שונות, שהגדולות בהן במנהל עסקים, בפסיכולוגיה ובביולוגיה(. המכללה משויכת 
מדעניות חשובות, מנהיגות אפיסקופלית, ובין בוגרותיה הידועות -לכנסיה המתודיסטית

 ועוד.יות פוליט

גם בבריטניה ישנם מוסדות השכלה גבוהה רבים המיועדים לנשים בלבד, מהם מן המובילים  .24

 Cambridgeהקולג'ים המרכיבים את אוניברסיטת  31-בממלכה. כך, למשל, שלושה מ

, וכן Lucy Cavendish College ,Murray Edwards Collegeמיועדים לנשים בלבד. 

Newnham Collegeמקבלים  ,האוניברסיטה את החשובים ביותר המרכיבים ים'הקולג , מן
ללימודים בכל התארים הראשונים והמתקדמים נשים בלבד, ובין בוגרותיהם הידועות נשות 

 מדע ורוח בעלות שם בינלאומי. המצב דומה גם בקנדה ובאוסטרליה.

-למידותמגדריים ישנם יתרונות ידועים מבחינת הישגיהם הלימודיים של ת-ללימודים חד .25
דאמרי שיש להם גם חסרונות.  נשים, הנהנות בתנאים אלה מסביבה מגוננת ומעודדת. איכא

בין כך ובין כך, אין זה עניין לשלטונות לענות בו. מדינות המכבדות את החופש המוסדי 
האקדמי מתירות למוסדות להשכלה גבוהה להתנהל כרצונם ומניחות למבקשים השכלה 

 תפיסת עולמם.לבחור במוסד התואם את 

 הקהילה החרדית וההשכלה הגבוההד. 

למתבונן מהצד, עשויה הקהילה החרדית להציג מאפיינים סותרים. מחד גיסא, מבין כלל  .26
האוכלוסיות בישראל, מספר החרדים המחזיקים בתעודת בגרות הינו הנמוך ביותר. הישובים 

באופן דומה,  15גרות.החרדיים מצויים באופן עקבי, בתחתית טבלאות שיעור הזכאות לב
מאידך גיסא, אין מדובר  16.יים בישראל גבוה מחמישים אחוזיםשיעור החרדים הענ

באוכלוסייה חסרת כלים אורייניים. האוכלוסייה החרדית מוגדרת על ידי מנחם פרידמן 

                                                           
13  438 U.S. 265 (1978) of California v. BakkeRegents of the University . 
 .http://www.womenscolleges.org/collegesראו רשימה באתר:   14
  html-.co.il/articles/0,7340,Lhttp://www.ynet.4835814,00ראו למשל:  15
דוח מצב " בתוך: OECD-דוד וחיים בלייך, "עוני ואי שוויון בישראל: התפתחויות לאורך זמן ובהשוואה ל-דן בן  16

 .23עמ'  2013 חברה, כלכלה ומדיניות –המדינה 

http://www.womenscolleges.org/colleges
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4835814,00.html
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כזו המשקיעה את כל מרצה בלימוד אינטנסיבי. ברי אפוא כי יש לנתח  17כ"חברת לומדים",
 זו, המתאפיינת באורח חיים ייחודי, שאין לו אח ורע בעולם כולו. הוכלוסייבאופן שונה א

הנהגת "חברת הלומדים" שנזכרה לעיל, שהפכה להיות נורמה מחייבת בדורות האחרונים,  .27
לצד גורמים פוליטיים וחברתיים נוספים, הובילה את הציבור החרדי כולו לסגירות ולעוני, 

שים חייהם ללימוד תורה. ואולם, במשך דורות נלחמת תוך שמרבית הגברים החרדיים מקדי
ההשקפה החרדית ב"השכלה" וברוחות הזרות המנשבות פנימה אל תוך המחנה. ההתנגדות 
להשכלה הגבוהה הייתה נחלתם של כלל הציבור החרדי, לרבות אנשי תנועת פועלי אגודת 

  18ישראל המודרנית יותר.

ת משמעותיות בדפוס ההתנהלות החרדי. עוד ועוד עם זאת, בעשור האחרון אנו עדים לתמורו .28
גברים חרדים נכנסים תחת האלונקה הישראלית, תוך השתלבותם בנטל השירות הביטחוני 

התחולל לראשונה זה עשורים  2016ובשוק התעסוקה. רק לאחרונה התבשרנו, כי בשנת 
לצד חברת מהפך, ומספר החרדים )גברים( העובדים עומד על למעלה מחמישים אחוזים. 

הלומדים צומחת במהירות "חברת עובדים" חרדית. משימתה של הממשלה לפעול לא רק 
העבודה. כאמור לעיל, מחקרים רבים  פריוןההשתתפות, אלא אף להגדלת  שיעורלהגדלת 

 מראים קשר ישיר וברור בין השכלה האקדמית להגדלת הפריון. 

הה היא משימה לאומית, ויש לברך את אין חולק אפוא כי שילובם של החרדים בהשכלה הגבו .29
יש למצוא הממשלה והמועצה להשכלה גבוהה על החלטותיהן להירתם למשימה זו. ואולם, 

. השילוב התעסוקתי אינו את שביל הזהב בין השילוב התעסוקתי לשימור הזהות התרבותית
 יכול לבוא תוך כדי שחיקה )מכוונת או שוגגת( באורח החיים החרדי.  

 רסים המעורבים בהחלטההאינטה. 

: הציבור הטעם התרבותישני טעמים מרכזיים מצדיקים קיומו של קמפוס נפרד. ראשית,  .30
שאחד ממאפייניהם המרכזיים הינו הפרדה  החרדי הינו בעל תרבות ואורח חיים ייחודיים,

בפועל, מללמוד במסגרות אקדמיות  בשל כך נמנעים החרדים מגדרית כחלק מאתוס הצניעות.
: גברים חרדים אינם לומדים לימודי ליבה הטעם האקדמיות ומעורבות מגדרית. שנית, כללי

מלאים, ולמעשה, בשנות התיכון אינם עוסקים בלימודים כלליים כלל. אף מרבית הנשים 
החרדיות אינן זכאיות לתעודת בגרות, ושיעורי הזכאות לבגרות בקרב האוכלוסייה החרדית 

קיים פער בנקודת הפתיחה להצטרפות לשורות האקדמיה,  הם הנמוכים בישראל. בשל כך,
 שמצדיק לכאורה מסלול לימודי שונה שיאפשר את צמצום הפער. 

בין שני הטעמים קיימים הבדלים שונים. כך, למשל, על פי הטעם האקדמי, ההצדקה לקמפוס  .31
ככל  חרדי חשובה יותר בקרב הגברים, שביחס אליהם הפער גדול יותר, אך חשיבותה פוחתת

שמתקדמים הלימודים. עם זאת, על פי הטעם התרבותי, חשיבות הקמפוסים החרדיים הינה 
הן לגברים והן לנשים )ואולי מעט יותר ביחס לציבור הנשים(, אך זו נותרת בעינה גם בשלבים 
מאוחרים יותר, שכן סביבת החיים הטבעית של האוכלוסייה החרדית אינה מקבלת לימודים 

ת כלגיטימית. הצעיר או הצעירה החרדיים אינם מעוניינים להיטמע בפרקטיקה מעורב
 בלימודים בסביבה מעורבת, שכן היא עלולה להיות מלווה במחיר אישי וקהילתי כבד. 

להצדקות אלו, הנזכרות על ידי המל"ג, יש להוסיף הצדקות משנה נוספות. כך, למשל, הכנת  .32
והקניית מיומנויות תעסוקתיות, שילוב ישראלי -הסטודנטים החרדיים לשוק העבודה הכלל

האקדמיה עם צרכי המשפחה של אמהות, הנגשת אקדמיה לסטודנטים הנדרשים לפרנס את 
משפחתם תוך כדי לימודיהם, מינוף הכלים התורניים והתרבותיים להעשרת העולם האקדמי 

 ועוד. 

ג. מחד גיסא, נראה כי שני הטעמים העיקריים האמורים משמשים בערבוביה בהחלטות המל" .33
נקבע כי "לגבי המגזר החרדי, הבדלי תרבות ודת מובילים להבנה ]כי[ רק מתן אפשרות 
ללימודים אקדמיים במסגרות נפרדות ומתאימות, יבטיחו את הנגשת המערכת למגזר זה" 

(. כלומר, ביסוד העניין עומד הטעם התרבותי. מאידך גיסא, נקבע 26, עמ' 3.12.2012)ות"ת, 
כר כי "הצורך במסגרת נפרדת פוחת ככל שהסטודנט החרדי מתקדם בלימודים. במסמך הנז

על כן, יש לשקול לקיים חלק מהלימודים בשנה השלישית במסגרות רגילות )בפרט בקורסי 

                                                           
 (.1991) מקורות, מגמות ותהליכים - החברה החרדיתמנחם פרידמן,   17
 .(2012) חרדיות מודרנית ,ם זיכרמן ולי כהנרחיי  18
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בחירה עם מעט משתתפים(. לימודי תארים מתקדמים יתקיימו בכל מקרה אך ורק במסגרות 
 ראות כי דווקא הטעם האקדמי הוא המשמעותי יותר. (. מכאן, ניתן ל27-26רגילות" )שם, עמ' 

 דווקא:  –האקדמי  –בטיוטה מבקשת מל"ג להכריע כטעם השני  .34

ההחלטה להקים מסגרות אקדמיות בהפרדה מגדרית לאוכלוסיה החרדית, 
אקדמית של -על חוסר המוכנות האקדמית והקדם ובראשונהמתבססת בראש 
 מאופיין בפערי ידע לעומת  שראלהציבור החרדי במדינת י הציבור החרדי.

 אוכלוסייה הכללית, המקשים עליו להיכנס לשערי האקדמיה. מקורם של
מלימודי ליבה בגיל בית הספר  (המלא או החלקי)פערים אלה בפטור החוקי 

ההצדקה המרכזית להקמת מסגרות אקדמיות  התיכון, והם שמהווים את
 המותאמות במיוחד להתמודדות עם פערים אלה.

ראה כי בכוונת מכוון, מטשטשת הטיוטה הנוכחית את הטעם התרבותי הנזכר במסמך נ
. לכך יש סיבה ברורה: הטעם האקדמי מצומצם בתחולתו מן הטעם 2011הות"ת משנת 

התרבותי. ואולם בחירה בטעם האקדמי כהצדקה המרכזית לקיום קמפוס חרדי, מטעה. היא 
קת מן הטעם התרבותי, אך לא בהכרח מן מתעלמת מן הצורך של אוכלוסייה רחבה הנזק

הטעם האקדמי, לקמפוסים נפרדים, כגון, חוזרים בתשובה, עולים חדשים ואוכלוסיות 
 נוספות.  

כנגד ההצדקות הנזכרות, שבמרכזן עומד היעד הלאומי של שילוב החרדים בתעסוקה  .35
ין המינים. ובכלכלה הישראלית, הובע חשש כי ההפרדה באקדמיה תעמיק את אי השוויון ב

כך, נטען כי ההפרדה עלולה למנוע מנשים את הגישה לתחומי דעת מסוימים, כי לעצם קיום 
ההפרדה במרחב הציבורי נודעת משמעות סמלית פוגענית, וכן כי ההפרדה עלולה לגרום 
למוסדות להעדיף מרצים גברים על פני מרצות נשים, שכן על פי המוסכמות הרווחות בעולם 

 ינן רשאיות ללמד גברים. החרדי נשים א

לצד החשש מההפרדה המגדרית, הובעה אף התנגדות אף לעצם ההפרדה המגזרית, בנימוק  .36
הנובע מעמדה באשר לטיבו של החינוך האקדמי עצמו. נטען, כי לימודים במסגרת נפרדת 

על פלורליזם, הכרת  בעיקרהאינם מאפשרים את מיצוי חווית הלמידה האקדמית, הנשענת 
 ריבוי דעות. האחר ו

  ההשקפה שביסוד הטיוטהו. 

החשש לפגיעה בשוויון המגדרי  , קרי,הטיוטה מגלה רגישות רבה לשני החששות הנזכרים לעיל .37
 והחשש לפגיעה במהותו של החינוך האקדמי:

ככלל, הפרדה מגדרית במרחב הציבורי היא תופעה שלילית, אשר במקרים 
הן מושתת המשטר הדמוקרטי הנחות היסוד שעלי מסוימים אף מערערת את

באשר הוא אדם. עם זאת,  במדינת ישראל, המכיר בערכו האנושי של האדם
 אפשר להצדיק את חוקיותה של הפרדה כזו על בסיס קיומו של קריטריון

מהותי ושוני רלוונטי בין נשים לגברים ביחס לשירות או לעניין הנדון. במקום 
וני רלוונטי, ניתן להסיק כי מושתתת על קיומו של ש שבו ההבחנה אינה

בזכויות היסוד לכבוד  מדובר בהפליה פסולה העלולה להגיע עד כדי פגיעה
 . האדם ולשוויון

עקרונות אלה נכונים במיוחד בבואנו לעסוק בסוגיית ההפרדה המגדרית 
המעניקה שירותים ציבוריים ובבסיסה החופש  במערכת ההשכלה הגבוהה,

ההפרדה מנוגדת לערכי  יס גזע מין או דת.האקדמי והיעדר הפליה על בס
 היסוד של האקדמיה ובהם פלורליזם, שוויון וחשיפה לשונה. באופן קונקרטי

 ההפרדה מנוגדת גם לתכלית של הכנת סטודנטים לשוק העבודה.

העיקרון המנחה, אפוא, לפיו פועלת המל"ג, הינו מניעת ההפרדה באקדמיה, הן בהיבט  .38
י. ההפרדה בהקשר החרדי הינה הכרח שיש לאפשרו כחריג המגדרי והן בהיבט המגזר

 מצומצם. בשל כך יש למצוא את נקודת האיזון שבו יחול החריג.  
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בין ההצדקות לקיומו של קמפוס חרדי, לבין הערכים העלולים להיפגע, ועל רקע נקודת  .39
המוצא הנזכרת לעיל, מציעה הטיוטה שביל ביניים המאפשר הפעלת קמפוסים חרדיים 

 צמצום:  ב

פערי ידע משמעותיים וצורך לאומי, היוו את ההצדקה להקמת תוכנית 
לאוכלוסייה החרדית. זולתם, לא ניתן היה לדון ולאשר את התוכנית  ייעודית

להשכלה גבוהה למגזר החרדי, החשובה כ"כ  הלאומית להרחבת הנגישות
יים של התרבותיים הייחוד לעתידה של מדינת ישראל. מעבר לכך, המאפיינים

 המגזר החרדי היוו גם הם שיקול בגיבוש הפתרון המתאים לסוגיה.

הם אפוא הגורם המרכזי המצדיק  -ולא המאפיינים התרבותיים   –לדעת המל"ג, פערי הידע  .40
קיום קמפוס חרדי. ממילא,  על פי גישה זו יש לאפשר קמפוסים חרדיים ללימודי תואר ראשון 

קרב האוכלוסייה החרדית, הנדרשת להשלמת פערים בלבד, וזאת רק לקבוצה מצומצמת מ
 לימודיים.

מכאן, קצרה הדרך להגדרה המצמצמת שנקטה המל"ג בהגדרת "מיהו חרדי", לזכאות  .41
 בלימודים בקמפוסים החרדיים: 

התלמיד למד מכתה ט' עד כתה י"ב במוסד חינוך תרבותי ייחודי  בנים:
או במוסד בעל אורחות דת  כהגדרתו בחוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים

 ותפיסת עולם חרדית, המצוי בפיקוח אחר של משרד החינוך.

בנות: התלמידה למדה מכתה ט' עד כתה י"ב במוסד בעל אורחות דת ותפיסת 
 של משרד החינוך. 19]אחר[ עולם חרדית, המצוי בפיקוח

מים החרדיים כלומר, רק צעיר וצעירה שלמדו בישיבות ובסמינרים חרדיים, המשתייכים לזר
 הוותיקים, יהיו רשאים ללמוד בקמפוסים חרדיים. 

עוד מוצע כי ההפרדה תיערך בתואר ראשון בלבד ולא בתארים מתקדמים, וכן כי ההפרדה  .42
תיעשה בכיתות הלימוד בלבד ולא במרחבים הציבוריים של הקמפוסים. בדרך זו, סבורים 

הקמפוסים  –ת ההפרדה, והחריג מניע –מנסחי הטיוטה, מתקיים איזון ראוי בין הכלל 
 החרדיים. 

 הקשיים העולים מההשקפה שביסוד הטיוטה ז. 

דעתנו הינה כי האיזון המוצע בטיוטה שגוי. העיקרון מאפיל על החריג ומצמצם אותו, באופן  .43
הפוגע בזכויות המוגנות על ידי המשפט החוקתי, ובמיוחד: פוגע באוכלוסייה החרדית יתר על 

ון לכפות עליה אורחות חיים והשקפה הזרים לחבריה. הטיוטה איננה המידה תוך ניסי
מעניקה את המשקל הראוי לחובתה של המדינה לאפשר לקבוצה תרבותית מובחנת לשמר את 

 תרבותה ואורח חייה, אף כשאלו אינם עולים בקנה אחד עם עקרונות מערביים וליברליים. 

נימוק זה מהוה  האקדמי כחינוך לפלורליזם. החינוך האימננטי של נפתח בנימוק הטוען לטיבו .44
 אין שבו במקום גם חיים וסגנונות עולם השקפות שבין במחלוקת להכריע גלוי ניסיון בעינינו
בניגוד לעקרונות היסוד של דמוקרטיה פלורליסטית ורב  -כזאת, וזאת  בהכרעה הכרח

 הפרדה בתנאי שהושגה אקדמית הכשרה כי ביסודו, הסברה שהובעה בדיוני המל"ג .תרבותית
 לראות , משום שיש"והאמתי המלא במובנה אקדמית הכשרה" איננה ונשים גברים בין

 ."אינסטרומנטלי מכשיר רק ולא, עצמו בפני "ערך הגבוהה בהשכלה

להשתמש בכוח האסדרה של המדינה כדי לכפות  אין אך, אפשרית עמדה בוודאי סברה זו היא
את הסברה שיש טעמים  יידחו, למשל, לתנים מסוימיםתוע. אותה על מוסדות ועל פרטים

 הסטודנטים מן רבים גם – אחרים ומטעמים, בלתי אינסטרומנטליים לרכישת השכלה
 מי של גבוהה השכלה רכישת לעודד האם היא, אם כן, לשאול שיש השאלה. החרדים

 וכי, רידאג אינסטרומנטלי כלי היא גבוהה שהשכלה, מחלק מחברי המועצה בשונה, שסבורים
שחלק מחברי  הערכית התפיסה את לסטודנטים מקנה איננה אפילו ואמתית מלאה היא

 .המועצה אוחזים בה

                                                           
 המילה "אחר" אינה מופיעה בנוסח המקורי של החלטת המל"ג.  19
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נניח תלמיד שמבקש ללמוד הפרעות בתקשורת, למשל, רק כדי להביא מזור לילדים מתקשים, 
ניין הא ותו לא. אין הוא מבקש לעודד שיח פוליטי חפשי ואף לא לעכב אותו, ואין הוא מגלה ע

 וחשיפה שוויון, בשאלות, שנתונות לדעת מחברי הטיוטה בכבשונו של עולם, כגון, "פלורליזם
לשונה". הוא מבקש דעת ממניעים אינסטרומנטליים גרידא, מבלי שיבקש להפר את חוקי 
המדינה או לפגוע במאן דהו. מדוע אפוא תתנה מדינת ישראל את הרשות למוסד אקדמי, 

ידע שהוא מבקש, בכך שיישבע אמונים לערכים שאינם חלק מן החפץ להעניק לו את ה
הדיסציפלינה שלו? מדוע לא ניתן למוסד, החפץ בכך, להניח לאותו תלמיד לנפשו, או אולי 

 לנהל את הוויכוח התרבותי עמו שלא באמצעות כח הכפייה של המדינה?

ב אינטרס נגדי הנגד השני, זה העוסק בפגיעה בציבור הנשים בכללותו, אכן מצי-נימוק .45
המצריך איזון. אמנם, אף לענ"ד עצם קיומה של הפרדה מגדרית, בין אם מכוחם של גדרי 
צניעות ובין אם מטעם אחר, הוא חלק ממנגנון חברתי, העולה בקנה אחד עם הבניית מעמדן 

 של נשים כנחותות לאורך הדורות. 

באיזון. זאת אנו כותבים הדבר הראשון שיש לעמוד עליו, בהקשר זה, הוא שיש כאן צורך 
 אין"משום שחלק מן הדעות שהובעו בפני המל"ג היו שאין כאן שאלה של איזון כלל, היות ש

בעינינו, דעה  ".אחרת קבוצה של קידומה לשם אחת קבוצה של שוויונה את להקריב מקום
 וןשהשווי ככל. כזאת לוקה באי הבנה של ערך השוויון כשהוא מוחל על היחסים בין קבוצות

נתונה )כגון: נשים  אוכלוסייה המחלקות קבוצות בין אלא, פרטים בין איננו מדובר שבו
 האוכלוסייה של מסוימת חלוקה פי על שוויון, וגברים, בני קבוצות אתניות שונות וכיו"ב(

 שכל מניחים כן אם אלא, שלה אחרת חלוקה פי על שוויון-לאי בהכרח מביא אוכלוסיות-לתתי
. אוכלוסיות-לתתי האחרות החלוקות מן אחת כל מבחינת הומוגניות הן האוכלוסיות-תתי

, תקטין התעסוקה בתחום הגברים לכלל הנשים כלל בין קולקטיבי שוויון הנהגת: לדוגמא
 העובדות הנשים ששיעור בהינתן) הדתי ובמגזר הערבי במגזר התעסוקה היקף את, מסתמא

 החלפת באמצעות – למשל(, אחרות בקבוצות משיעורן יותר נמוך אלה אוכלוסיות-תתי בקרב
 לכל כספים של שוויונית הקצאה, לזה בדומה. חילוניות בדירקטוריות דתיים דירקטורים

 משפחות בעלי חבריהם בהיות) הדתי והמגזר הערבי המגזר את תקפח הבוגרים האזרחים
 בהיותם) ילוניםח יהודים חשבון על תהיה הילדים לכל שוויונית הקצאה ואילו(, יותר גדולות

הלאה. הווה אומר: מי שנזקק לטיעוני שוויון שבין קולקטיביים  וכן( קטנות משפחות בעלי
 אנוס ממילא לאזן בין פגיעות שונות, ולבחור ברע במיעוטו.

. על מעמד האישה בכלל השלכה סמלית מגדרית אכן, אף לטעמנו שלנו עשויה להיות להפרדה .46
 סבורות שחבריהן קהילות על אוי לכפות את דעותינו גםואף על פי כן, איננו סבורים שר

להסכים להפרדה, הנראית בעיני  אין והתיכוני היסודי בחינוך יש אומרים, שגם. אחרת
 אף הפגיעה משמעות אלה במקומות ואולי) האדם וכבוד השוויון בעקרונות אחדים כפגיעה

, זאת השקפה מכבדים אנו. העבודה במקומות לא ואף(, לשיטתם של המתנגדים, יותר רבה
 .הישראלית החברה מגזרי כל על אותה לכפות שלא מבקשים אולם

 את להדגיש מבקשים אנו, יישומית אם כי, פילוסופית איננה שהשאלה היות, מקום מכל .47
 מתעסוקה ואף גבוהה מהשכלה מודרים, כאחד וגברים נשים, רבים חרדים: המעשי הקשרה

 להתאימם כדי חייהם אורחות את לשנות, ידיאולוגיתא, מוכנים שאינם משום משמעותית
 כדי הנדרש המזערי השינוי. רבים עבודה ובמקומות גבוהה להשכלה במוסדות הנהוגים לאלו

 הבאים יתר של תפקודם ולאופן חייהם לאורח כמעט נוגע איננו גבוהה השכלה להם לאפשר
 באורחות ימשיכו שהחרדים לכך ההסכמה מתן מעצם חוץ, גבוהה להשכלה המוסדות בשערי
 . מהם אחרת הנוהג, הרוב בנוכחות חייהם

הנטען,  הסמלי הנזק כנגד כלל שקול איננו המודרות הקהילות בני אלפי למאות הנגרם הנזק
 . בכך שהרוב ייאלץ לחזות במיעוט שממשיך לקיים את אורחות חייו

, איננה מובנת "equal but separate"הטענה כי עצם קיום ההפרדה פוגע בשוויון, בבחינת  .48
בחינוך דחה  אפליה נגד ם"האו ארגון של הבינלאומית , וכפי שראינו למעלה, האמנהמאליה
כאשר הדירו היררכיה פסולה.  ת בהכרחיוצר נהאינ, והדרהבהכרח הפרדה איננה  אותה.

במדינת אלבמה אנשים ממוצא אפריקאי מישיבה באוטובוסים, ברור היה שמדובר ביצירת 
כיה גזעית, משום שההדרה לא הייתה לרצונם של האנשים ממוצא אפריקאי, והם לא הירר

יכלו לבחור באוטובוסים מעורבים. ברם, מסלולי הלימוד החרדיים מיועדים לבני ולבנות 
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לצעיר  יםמאפשר מיעוט תרבותי, הבוחרים להצטרף אליהם כדי להגן על זהותם הנבדלת. הם
 הנובעת מאורח חייהם ומאמונתם.  ,התאם לבחירתם שלהםולצעירה החרדים ללמוד בנפרד, ב

 מהי לדעת ניתן לא נטען כאילו, בין שלל הנימוקים שהועלו בדיונים שליוו את גיבוש הטיוטה .49
 לא הללו הקהילות שנשות משום, המגדרית ההפרדה בשאלת החרדיות הקהילות חברי עמדת
 עם כולנו של להיכרות כמתכחשת נדמית שלהן. טענה זאת הקהילה מן במנותק כך על נשאלו

 בני של המוסרית לאוטונומיה כבוד חוסר על כמבוססת – מזה גרוע או, הישראלית החברה
 המגדרית ההפרדה בשאלת החרדיות הקהילות של וחברותיהן חבריהן עמדת. הללו הקהילות

 איננה שהטענה ככל. נקלה על אותה לברר יכול הוא – בה מפקפק מישהו ואם, וידועה מוכרת
 המבקשת חרדית אישה של עמדתה שהבעת שנטען ככל, כלומר, מושגית אלא עובדתית

 לאוטונומיה כבוד חוסר מביעה הטענה –" האמתי רצונה" את מבטאת איננה מגדרית הפרדה
 כי, גירושין בהלכות ם"הרמב של להסברו לגמרי שקולה זאת טענה. נשים אותן של המוסרית

, אשתו את לגרש או( ש"רה מסכת לפי) המקדש בבית קרבנות יבלהקר יהודי על לכפות ניתן
 מצוות לקיים הוא, יהודי בהיותו, האמתי שרצונו מפני אלא, ממעשיו הנגרם הנזק מחמת לא

 עליו לבסס שמבקש למי נאה הסבר זהו. לאישיותו חיצוני הוא" שתקפו הרע יצר" ואילו
 תרבות – שכן כל ולא, ליברלי שטרמ עליו לבסס קשה אולם, בכח התנהגות אורחות כפיית

 .פלורליסטית

שאף היא , מהוראה אקדמית להתפרנס נשים פרופסוריות של בזכותן גם ראש מקלים איננו .50
 האנשים אלפי מאות של לסבלם ביחס בששים בטלה חשיבותה אך, נגד-כשיקול נזכרת

 המוסדות. לתהנבד התרבותית זהותם את לקיים מנחישותם כתוצאה ולניכור לעוני הנדונים
 מהוראה ולא, ושמנים רזים, ולנשים לגברים עבודה מקומות מעניקים גבוהה להשכלה
 הפרופורציה חוסר. העבודה בשוק נשים של ישועתן תבוא חרדים לגברים הייחודיות בכיתות

 ומשויכות משכילות, יחסית-מבוססות נשים עשרות כמה של לרווחתן החרדה: בולט הוא
, העבודה למעגל מחוץ שלמות קהילות של להוצאה כנימוק מובאת, ברהבח ההגמונית לקבוצה

 . דתם על לעבור יסכימו כן אם אלא

בין כך ובין כך, אם החשש לקיפוח פרנסתן של נשות סגל אקדמי הוא העומד ביסוד מגמת 
הצמצום של המסלולים לחרדים, קל להפיג אותו. ראשית, ברור שהרחבת מסלולי הלימוד 

ף התעסוקה של אנשי הסגל האקדמי בכללותם, נשים וגברים כאחד. ושנית, גם תגדיל את היק
את בעיית חוסר השוויון בשיעור הגידול של מקומות התעסוקה ניתן לפתור בנקל באמצעות 
התניית פתיחתם של מסלולי לימוד לגברים חרדים בהבטחת חלקן של הנשים בסגל האקדמי, 

במקרים המתאימים ואה למצב ערב פתיחת המסלול. בהשו –גם באופן יחסי  –כך שלא יפחת 
לנשים, שייפתחו במקביל, לא יתקבלו לעבודה להורות כי גם במסלולי הלימוד ניתן, למשל, 

 אינטרסים מן הסוג הזה נראה לנו נכון וראוי.-איזוןמורים גברים, לשם יצירת שוויון. 

מית המוצעת בטיוטה קשה. התוצאה מן המסקנה היישובפיסקה "מיהו חרדי",  להלןכמפורט  .51
היא מפלה חרדים רבים ומונעת מהם גישה למקצועות שונים, רק בשל אורח חייהם. קשה 
שלא לחוש בסבל הנגרם ממנה לרבבות אנשים, המבקשים הכרה והתחשבות ברצונם לבידול 
תרבותי. הטיוטה מבקשת למנוע מחיה מושקה, חסידת חב"ד, ללמוד באקדמיה, משום 

ובית הספר התיכון שבו למדה השתייך מבחינה אדמיניסטרטיבית לחינוך שאיתרע מזלה 
זלמן להתמקצע בייעוץ חינוכי, רק בשל העובדה שמקצוע  הממלכתי דתי. היא מונעת משלמה

 זה נלמד במסגרת תואר שני. 

התוצאה מהגדרה זו, הינה אחת משתיים: או שיחידים אלו, היוצאים מההגדרה הנזכרת, 
ימודים אקדמיים ולהשתלב בתעסוקה כבקשתם, רק בשל דבקותם באורח יימנעו מללמוד ל

חייהם, או שיוותרו על אמונתם וישתלבו בכל זאת במסגרות הכלליות, בניגוד לצו מצפונם. 
 שתי התוצאות קשות והצבתם בפני פרטים אלו מהווה חוסר הגינות בסיסית מצד השלטון. 

ת הדורשים תואר שני. כיום, עוד ועוד נוספת ומשמעותית ביותר, הינה מקצועו נקודה .52
מקצועות בנויים בנדבכים שונים, המצריכים תואר ראשון כבסיס ללימוד המקצוע ותואר שני 
להשתלמות במקצוע עצמו. כך, למשל, יעוץ ארגוני, יעוץ חינוכי, פסיכולוגיה, תרפיה באמנות 

ללמד לימודים  ועוד. הטיוטה המוגשת לאישור מבקשת לאסור על המסלולים החרדיים
לתואר שני, ובכך היא עלולה להדיר חרדים ממקצועות אלו ולהסיג לאחור הישגים אקדמיים 
של העשור האחרון. אימוץ מדיניות כזאת יותיר את החרדים כנחותים ביחס כלל הציבור, 

 בהנחה שלא יסכימו לשינוי באורח חייהם כתנאי לכניסה אל מגדל השן האקדמי. 
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נה רשאית להשתמש בסמכותה הכופה על מנת להביא לשינוי אורח חייו של מדינה ליברלית אי
הפרט או להעמידו בניסיון, כך שהוא צריך לבחור בין לימודים אקדמיים ובין שמירת אורחות 

 חייו. 

המחלוקת סביב ההפרדה המגדרית באקדמיה מבטאת מאבק רחב בהרבה, על מחיר  .53
מתדפק על דלתות הישראליות. צעירים רבים  ההשתלבות. הדור הנוכחי של הקהילה החרדית

נכנסים תחת האלונקה ונושאים בעול השירות הצבאי או האזרחי, רוכשים השכלה ופונים אל 
. בלב הכל מקנן אלהההנהגה החרדית מהוססת ביחס לתהליכים ואולם, שוק העבודה. 

שת אפוא הבנה נדרבנסיבות אלה לפיו מחירה הרוחני של ההשתלבות יהיה גבוה מדי.  ,החשש
ואמפתיה של קובעי המדיניות הממשלתית לציפור הנפש של עולם הערכים החרדי. אין 

 האתוס האקדמי. פגיעה קלה בשוויון או בשם לרומסה ברגל גסה בשם 

 הזכות לתרבות ח. 

 ,לעתים ,עומדים בבסיס התפיסה החרדית. זאת -במובחן מהדרה  -ערכי הצניעות וההפרדה  .54
מדינה ליברלית מחויבת ואולם, עמדה המתירנית של החינוך המערבי. בסתירה מוחלטת ל

לסובלנות כלפי העדפותיו וערכיו של האחר, כל זמן שאינם פוגעים בערכי היסוד של החברה 
 הישראלית.  

המשפט הישראלי מכיר בזכות לתרבות, ככזו הראויה להגנה. עמדו על כך אבישי מרגלית  .55
 הלברטל במאמרם:  ומשה

לא לתרבות כלשהי, אלא לתרבותם הם.  –אנוש יש זכות לתרבות ליצורי 
לזכות זו יש השלכות מרחיקות לכת לגבי התפיסה הליברלית של המדינה. 
מעצם מהותה, התרבות נזקקת לקבוצה. מכאן שהזכות לתרבות עשויה 
להיות כרוכה בהענקת מעמד מיוחד לקבוצות שאינו עולה בקנה אחד עם 

 20ליברלית. מעמדו של הפרט בחברה

 3752/10הזכות לתרבות הוכרה אף בשורה ארוכה של פסקי דין, וזה לא מכבר אף בבג"ץ  .56
(. בפסק הדין הכיר בית 17.9.2014)פורסם באתר בתי המשפט,  רובינשטיין ואח' נ' הכנסת

המשפט בזכות הציבור החרדי לבחור לעצמו את אורחות חייו, ללא התערבות המדינה בתכני 
 הנזכר לעיל, בו קובעת השופטת פרוקצ'יה כי:  טבקהאף בעניין החינוך. ראו 

שיטת המשפט בישראל מכירה בזכותם של מגזרי אוכלוסיה שונים לשמור על 
תרבותי של החברה -ייחודיותם ועל סגנונם התרבותי כחלק מאופייה הרב

הישראלית, המכבדת את השונות ואת הייחודיות ונותנת להן מקום בחייהן 
 .קהילותשל עדות ו

אכן, בית המשפט שב וקובע כי שמירת הסגנון והייחודיות התרבותית, אינם מאפשרים פגיעה 
שמירת התרבות. החריג, ואף הוא, רק כאשר  –בעקרונות היסוד של השיטה. אך הכלל הוא 

 כפיית ערכי השיטה על המיעוט התרבותי.  –יש ודאות קרובה לקיומו 

מר מפני שימוש בכוחה הכופה ככלי לעיצוב מחדש של על המדינה מוטלת אפוא חובה להיש .57
. מוסדות האקדמיה לא נועדו לשמש כור היתוך. הם נועדו הצעיר או הצעירה החרדיים

להקנות לסטודנטים השכלה בתחום לימודם. אכן, רצוי ומועיל כי במסגרת הלימודים 
סטודנטים  במוסדות ההשכלה הגבוהה תתקיים הפריה הדדית בשוק הרעיונות. ראוי כי

חרדיים וחילונים, יהודים וערבים ייפגשו במסדרונות ובכיתות הפקולטה. אך אין להפוך את 
הטפל לעיקר. המשימה לה נדרשת כעת המל"ג הינה להנגיש את האקדמיה לאוכלוסיות 

לשמירה על אורח  מיטבייםהאוכלוסייה החרדית, תוך הענקת כלים  –מוחלשות, וביניהן 
ודי מחד גיסא, ושמירה קפדנית על איכות אקדמית מאידך גיסא. פעילות חייה התרבותי הייח

 המל"ג באופן המצמצם זאת, הינה פגיעה בלתי מידתית בזכויות אדם מוגנות. 

אכן, אין לטעון כי הזכות לתרבות הינה זכות מוחלטת. קיומו של קמפוס חרדי מוצדק, רק  .58
ולם, בהינתן כי מערכת הלימודים אם איננו פוגע יתר על המידה באינטרסים אחרים. וא

                                                           
, רב תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית, בתוך: ליברליזם והזכות לתרבות"" ,הלברטל, משה אבישי מרגלית  20

ראו  .106-93(, 1988-, התשנ"חיא, רונן שמירנחם מאוטנר, אבי שגעורכים: מ) צבי ז"ל-ספר הזיכרון לאריאל רוזן
זכויות כלכליות, גרשון גונטובניק "הזכות לתרבות בחברה ליברלית ובמדינת ישראל: לחיות את הסתירות" אף 

 .619( 2004-תשס"הה)י' רבין וי' שני עורכים,  חברתיות ותרבותיות בישראל
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הנפרדת אינה כופה, ובהנחה שיימצאו הדרכים לוודא שפרנסתן של נשות סגל ההוראה לא 
 תקופח, לא תיגרם פגיעה כזאת.

 מיהו חרדי ח. 

את הנגישות לקמפוסים החרדיים למי שלמד במוסדות שאינם לומדים  הטיוטה מציע להגביל .59
זו הינה פועל יוצא של תפיסת הטעם מצמצמת גדרה כאמור, הלימודי ליבה באופן מלא. 

 האקדמי כמצדיק את הפרקטיקה של קמפוס חרדי.

מאפשרת לאוכלוסיות חרדיות רחבות להיכנס בתוך ההגדרה. כך, למשל,  אין הטיוטהבכך,  .60
מוסדות חרדיים רבים מסונפים מסיבות שונות )היסטוריות ואחרות( לחינוך הממלכתי דתי. 

לו ניתן למצוא את מוסדות חב"ד וצאנז, שחבריהם הם לכל הדעות בין אוכלוסיות א
 אוכלוסייה חרדית. 

לכך יש לצרף את בוגרי ישיבות תיכוניות חרדיות, חוזרים בתשובה שלמדו במוסדות כלליים 
ועולים מחו"ל. כל אלו אינם זכאים ללמוד בקמפוס החרדי, אף שאין חולק כי מדובר בחרדים 

 באורח חייהם. 

ין כי האוכלוסיות הנזכרות אינן מיעוט זניח בתוך הקהילה החרדית. הן מהוות מרכיב יש לצי .61
 כי: )אחד משני מחברי מסמך זה( זיכרמן  מצאמשמעותי בה. כך למשל 

מהחרדים בישראל  22%, 2009על פי הסקר החברתי שביצעה הלמ"ס בשנת 
 מגדירים עצמם כ"חוזרים בתשובה"... לחוזרים בתשובה מצטרפים אף

ה"מתחזקים", קרי, כאלו שלא היו בהכרח חילונים, אלא מסורתיים או 
דתיים ברמת דתיות משתנה, אך בחרו להתחזק בשמירת המצוות ולעבור 

 21.חרדי-לשמור על אורח חיים דתי

העובדה כי אחד מחמישה הוא בעל תשובה, וכי בנוסף לבעלי התשובה ישנן קבוצות 
החרדית שאינן עומדות בהגדרה הנזכרת, מעלה קושי אוכלוסייה נוספות ומרכזיות בקהילה 

 מעשי ביישום ההחלטה.  

דתי )כגון, בוגרי -חרדיים המסונפים לחינוך הממלכתימוסדות החרגת בוגרי מוסדות חרדיים  .62
החול והתעסוקה. המדינה -( מנוגדת למגמה לשלבם במעגלי לימודיחב"ד וצאנזמוסדות 

את מנהיגיהן של קהילות אלה ללמוד לימודי ליבה,  השקיעה מאמצים מרובים בניסיון לשכנע
והפעילה לשם כך מנגנון מורכב של תמריצים חיוביים ושליליים. החשש העיקרי של בני 
הקהילות הללו מפני השינוי היה שהוא עלול להוות תחילתו של שינוי שירחיק אותם מאורח 

ילדיו לימודי ליבה בילדותם החיים החרדי. והנה, אשר יגורו בא להם: מי שהסכים ללמד את 
המדינה מנסה כעת לכפות עליהם בבגרותם לימוד אקדמי במסלולי לימוד מעורבים,  –

המנוגדים להכרתם ולתפיסת עולמם. מי שהתפתה לתמריצים שנתנה לו המדינה לפני שנים 
כדי שישלח את ילדיו ללמוד לימודי ליבה נענש כעת בכך שאין מתירים לו ללמוד לימודים 

דמיים במסגרת המיוחדת לחרדים, משום שהסכמתו ללמוד לימודי ליבה מטילה ספק אק
 במידת החרדיות שלו.

-עניין החוזרים בתשובה הוא כואב במיוחד, משום שהוא מנוגד לזכותו הבסיסית של כל בן .63
חורין להיות המחבר של סיפור חייו, לברוא את דמותו שלו ולבצע דיסוציאציה מעברו. 

 תשובה ועשה ימיו כל גמור רשע אפילו"תשובה בוחר להצטרף אליה בתרבות שבעל ה
רשעו" )דברי רבי שמעון בר יוחאי על פי התלמוד הבבלי  שוב לו מזכירים אין - באחרונה

באה המדינה ושוללת ממנו את היכולת ללכת באורח  –(, והנה 'ב 'מ' עמ במסכת קידושין, דף
ותו, או משום שהוריו בחרו עבורו בילדותו החיים בו בחר, משום שלא חונך אליו בצעיר

מערכת חינוך שהוא איננו נאמן כיום לערכיה. לפגיעה הזאת באוטונומיה המוסרית של הפרט 
 נודעת חשיבות מרובה, מעבר לשאלת הנגשת ההשכלה הגבוהה לחרדים, ואין להסכין עמה.

ת הורים לילדי תסמונת עמות –יתד  2599/00בג"צ לעניין חובת שמירת השוויון בחינוך ראו:  .64
רובינשטיין ואח'  3752/10; בג"ץ טבקה נ' שרת החינוך 7426/08; בג"ץ דאון נ' משרד החינוך

ם( -עת"מ )י; עמותת "נוער כהלכה" נגד משרד החינוך 1067/08בג"ץ ; בג"ץ נ' הכנסת
ת . בתי המשפט חזרו ושיננו שוב ושוב, כי הזכואלקסלסי נ' עיריית ביתר עילית 1320/03

                                                           
 .115( בעמ' 2014)רדית בישראל מסע אל תוך החברה הח :לבן-שחור, כחולחיים זיכרמן,   21
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לשוויון בחינוך הינה אבן יסוד בשיטת משפטנו והיא מחייבת הענקת יחס שווה לשווים. 
ההפרדה בין חרדי אחד למשנהו היא מעושה. היא מתעלמת מההוויה המרכזית בחייהם של 
שני חרדים, הרואים עצמם כדומים, ומתמקדת בנקודה שולית של סיווג ממשלתי של רשת 

א רלוונטית, המפלה בין שווים, ועל כן יש לדחותה. אף מתן מקום הלימודים. זוהי הבחנה ל
 "שוליים" של עשרה או עשרים אחוזים, לא ירפאו את האפליה, העומדת בעינה. 

מיעוט  םאינ , חרדים הלומדים לימודי ליבה ובעלי תשובה,האוכלוסיות הנזכרותכאמור לעיל,  .65
מחסידות צאנז, וגם נועם,  מחב"ד, שלמה זלמן חיה מושקה .זניח בתוך הקהילה החרדית

החרדית. החרגתם מנוגדת לחובת  לב הקהילה םאדרבא, ה ים.חריג םאינהחוזר בתשובה, 
המדינה לכבד את יכולתם להבנות את זהותם בידיהם שלהם, שהיא העיקרון המוחמץ 
בטיוטת המל"ג. ההחרגה הביורוקרטית מציבה בפניהם פגיעה זהותית, כפגיעה באותו אברך 

, הסטודנט לרפואה, והשואל בצר לו: "אומרים כי אני מוניקונילמל, שמדמים אותו לאומלל, 
 אינני אני, על כן אני נבהל, כי אם אני אינני אני, אז מי אני בכלל". 

והם לא מעוניינים ונועם יודעים בכל נימי נשמתם שהם קונילמל, חיה מושקה, שלמה זלמן 
 אין אנחנו רשאים לכפות עליהם זהות שונה. ה. , אפילו יהיו סטודנטים לרפואמונילהיות 

של "חרדי", וכך גם  מכירה בהגדרה שונה ורחבה בהרבה –בהחלטותיה  –הממשלה עצמה  .66
 . המחוקק הראשי

כך, למשל, משרד הכלכלה מעניק לאוכלוסייה החרדית שוברים ללימודים על בסיס הגדרה  .67
השתלבות האוכלוסייה החרדית. שונה. זאת, בצד צעדים נוספים שעושה הממשלה לעידוד 

במסגרת זו נדרשו משרדי הממשלה השונים להגדיר "מיהו חרדי" לצורך הענקת הטבות אלו. 
 , קובעת כי: 20.12.2015מיום  869ואמנם, החלטת הממשלה מס' 

 :הבאות מההגדרות לאחת עונה אשר חרדית אישה  ,זה לעניין .א
 
, חרדיים לימוד מוסדות םה 18 גיל עד ילדיה של הלימוד מקומות  .1

 על מוסדרים שרישיונותיהם", פטור" מסוג או רשמיים שאינם מוכרים
 . החינוך במשרד רשמי שאינו מוכר לחינוך האגף ידי

 .קטנה בישיבה למד בעלה  .2
 .חרדי בסמינר למדה  .3
 
 : הבאות מההגדרות לאחת עונה אשר חרדי גבר, זה לעניין .ב
 
, חרדיים לימוד מוסדות הם 18 גיל עד לדיוי של הלימוד מקומות  .1

 על מוסדרים שרישיונותיהם", פטור" מסוג או רשמיים שאינם מוכרים
 .החינוך במשרד רשמי שאינו מוכר לחינוך האגף ידי

 .קטנה בישיבה למד  .2
 שירות דחיית לחוק 6 סעיף מכוח המופעל אזרחי לשירות התנדב  .3

 . 2002-ב"תשס, אומנותם שתורתם ישיבות לתלמידי
, לפחות אחת מלאה שנה למשך, האחרונות השנים  בחמש זכאי היה  .4

 אשר" )בתעסוקה כוללים אברכי השתלבות ועידוד לימודים מלגת"ל
 שפרסם תמיכה מבחני מכוח(, לאברכים הכנסה הבטחת נקראה בעבר

 . לעת מעת החינוך משרד

הרבה מההגדרה המוצעת על ידי הגדרה זו, לפיה פועלים כלל משרדי הממשלה, מרחיבה ב
, ואף שהיא אינה נקיה מקשיים, הרי שהיא מאפשרת לרוב מוחלט המועצה להשכלה גבוהה

מבני האוכלוסייה החרדית ליהנות מהזכויות המוגדרות. קיים טעם לפגם מקום בו המל"ג 
זונחת את ההגדרה הממשלתית ומאמצת הגדרה מחמירה, באופן המותיר חלק נרחב 

 ה מחוץ להגדרה. אף המשפט המנהלי חותר לאחידות הגדרתית בין מושגים דומים. באוכלוסיי

ניתן למצוא הגדרות נוספות, אך דומות בעיקרן להחלטת הממשלה הנזכרת, לשאלת מיהו  .68
)מינויים(  חרדי. כך, למשל, לאחרונה חוקקה הכנסת את התיקון לחוק שירות המדינה

א)ט( 15בשירות הציבורי. בהתאם לכך קובע סעיף המעניק ייצוג הולם לאוכלוסייה החרדית 
 מיהו חרדי: 
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מי שמשתייך לאוכלוסייה החרדית ושהוא, ילדו  –"בן האוכלוסייה החרדית" 
או בן זוגו לומד באחד ממוסדות החינוך החרדיים המנויים בתוספת 

 הראשונה או למד במוסד כאמור;
 

 ובתוספת הראשונה נאמר: 
 

 :מוסד חרדי שהוא אחד מאלה
 –)להלן  1949-מוסד חינוך רשמי כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התש"ט        .1

 חוק לימוד חובה(, המיועד לאוכלוסייה החרדית בלבד;
מוסד חינוך מוכר שאינו רשמי כמשמעותו בחוק לימוד חובה, המיועד         .2

 לאוכלוסייה החרדית בלבד;
)א( לחוק לימוד 5פטור לפי סעיף מוסד חינוך שניתנה בעניינו הוראת         .3

 חובה, המיועד לאוכלוסייה החרדית בלבד;
מוסד חינוך תרבותי ייחודי שניתנו לו הכרה ורישיון מכוח חוק         .4

, המיועד 2008-מוסדות חינוך תרבותיים יחודיים, התשס"ח
 לאוכלוסייה החרדית בלבד;

 .2014-וד חרדי(, התשע"המוסד שנקבע בצו שירות ביטחון )מוסד לימ        .5

אכן, הביטוי "חרדי" הוא, מסתמא, תלוי הקשר. אף על פי כן, לא ברור הטעם למרחק הרב  .69
ט לגבי מתן הטבות של משרד הכלכלה )שוברי לימודים( או חוק שירות ושבין הקריטריון הנק

המדינה )העדפה בתעסוקה(, לבין ההקלה שמעניקה המועצה להשכלה גבוהה, המאפשרת 
אדרבה, הדעת נותנת שבנוגע למתן הטבות כספיות   דים ללמוד מקצוע בהתאם לתרבותם.לחר

 או אפליה מתקנת אמות המידה יהיו מצמצמות יותר מאשר לגבי כלל המאפשר הפרדה. 

צמצום האוכלוסייה הזכאית ללמוד בקמפוסים החרדיים, תוך אימוץ הגדרה שאינה עולה 
לתיות לאותה סוגיה בדיוק, אינו סביר. הוא אינו בקנה אחד עם ההגדרות החוקיות והממש

עולה בקנה אחד עם היעד הממשלתי להגדלת מספר החרדים באקדמיה ובשוק התעסוקה, 
והוא מציג חוסר שוויון בתוך המדיניות הממשלתית, תוך אפלייתם של חרדים שונים על פני 

 אחרים. 

בות ממלכתיות, הנשענת על על המל"ג לאמץ הגדרה רחבה יותר מזאת המשמשת לחלוקת הט .70
ההגדרה העצמית. הטבה כספית או הקלה בדרישות הקבלה לעבודה ממילא ניתנות במשורה, 
וממילא אינן מאפשרות הישענות על הגדרה עצמית, ואולם בחירתם של צעיר חרדי או של 
צעירה חרדית ללמוד בקמפוס חרדי אינם הטבה, כי אם הכרה בתרבותם כזכאית להגנה. 

ובמטרה לעודד הצטרפות האוכלוסייה החרדית לאקדמיה, ראוי לבסס את פתיחת משכך, 
 שערי האקדמיה על הגדרתו העצמית של כל יחיד. 

 סיכוםט. 

, קרי, הטעם העיקרי שבגינו יש לאפשר קיומם של קמפוסים עיקריים הינו הטעם התרבותי .71
בצד היעד הלאומי התנגדותם של פרטים מבני הקהילה החרדית ללימודים מעורבים. זאת, 

שרואה הממשלה בשילוב חרדים באקדמיה ובשוק התעסוקה. הזכות לכבוד ולתרבות 
סגירת השערים של הקמפוסים בפני  מצדיקות קיומם של קמפוסים חרדיים, וכן להיפך:

 אוכלוסייה הנדרשת להם מהווה פגיעה בכבוד האדם שלהם. 

שרירותית, מהווה, מלבד פגיעה  אפלייתם של צעירים וצעירות חרדיים על בסיס הגדרה .72
יש להביא לתיקון הגדרה זו בכבודם ובתרבותם, גם פגיעה בשוויון בין חרדים שונים, ועל כן 

. הגדרה עצמית גם באופן המאפשר לכל מי שרואה עצמו כחרדי ללמוד בקמפוס החרדי
 רתי.  מתחייבת מזכותו של כל אדם לבחור את אורח חייו במנותק משאלת עברו ושיוכו החב

האקדמי הנתון למוסדות להשכלה גבוהה, כפי שפורש במדינות המערב, מונע  המוסדי החופש .73
מגדריות, ובלבד שלא יהיה בפתיחתן כדי להגביל את -להגביל פתיחת תכניות חד המל"גמן 

 גישתם של בני כל המגדרים להשכלה.

ל כבוד הדדי, כשהיא הפרדה מגדרית הנעשית תוך שמירה מדוקדקת על שוויון בין המינים וע .74
נעשית באופן וולונטרי לחלוטין ותוך שמירה על רמת איכות אקדמית נאותה, איננה מהווה 
פגיעה בזכויות אדם, ואפילו היה בה בכדי לפגוע פגיעה קלה, הרי שהיא נעשית לתכלית ראויה 

 ובמידתיות הנדרשת. 
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תרבותי שתכליתו  הקולות המבקשים להצר את צעדי החרדים באקדמיה מבטאים מוניזם .75
ולהעמיד בפני חבריה תנאי סף בהם אינם יכולים  ,ניסיון לשנות את פני החברה החרדית

 . דלעמו

האיזון שמציע המל"ג סוגר את השער בפני חלקים רבים באוכלוסייה החרדית, הן כמותית  .76
ן )מספרם של הלא זכאים להיכלל בהגדרה( והן איכותית )חסימתם מלימודי תואר שני(. איזו

 זה בלתי סביר. 

 מורחקים אנשים אלפי עשרות להותיר שוויוןה במצוות לסיכום, אל לה למועצה לתת להידור .77
 ואתם בים טובעים ידיו מעשי. מזה שוויוני-בלתי מעשה אין. היצרניים החיים ממעגלי
, השוויון ובסמלי פרופסוריות של זכויותיהן בהיקף מתפלמסים שאתם עד: שירה אומרים

 ובין עולמם בהשקפת דבקותם בין הנקרעים באנשים וירושלים ברק בני רחובות מתמלאים
 הצורך ובין חייהם אורחות את ולשמר תורה ללמוד רצונם בין, הגשמיים צרכיהם סיפוק

 אנושית אחווה. ממנו חלק הם ג"המל חברי שגם כלכלי משק באותו חלק וליטול להתפרנס
 .זאת תלעשו האפשרות את להם לתת מחייבת פשוטה

בג"ץ השלטון ) לאיכותיפים וקולעים לענייננו, דברי השופטת פרוקצ'יה בעניין התנועה  .78
 (: לפסק דינה 4(, פס' 2002) 619( 1, פ"ד סא )התנועה לאיכות השלטון נ' הכנסת 6427/02

התהליך הדמוקרטי מתבסס על הכרה כי לא תמיד ניתן להשיג את תכלית 
ונות על דרך פתרון של נוסחאות מוחלטות. השוויון בין קבוצות אוכלוסיה ש

הוא טמון בהבנה עמוקה של המציאות החברתית על מורכבותה הגדולה, 
ובראייה כי השגת השוויון עשויה לחייב תהליך חברתי הדרגתי למציאת 
נקודות ההשקה בין חלקי האוכלוסיה השונים מתוך הכרה בעומק הפער 

מהותה של המדינה ותפקידיה  שבתפיסות העולם,  אורחות החיים, והבנת
העשויים להבדיל קהילה משאר חלקי הציבור. הוא נעוץ בהגדרת היעד 
והתכלית הראויים, ובנקיטת האמצעים המתאימים להגשמתם. הוא עשוי 
לחייב את הגשמת התכלית צעד אחר צעד, בלא שבירת מערכות, בלא הריסת 

סב נזק חברתי שאינו אנושי עדין, ובלא הנפת גרזן העלול לה–מירקם חברתי
תיקון. הוא עשוי לחייב תהליך של בנייה, נדבך אחר נדבך, לא בדרך של –בר

 גינוי והוקעה, אלא בדרך של כבוד, והבנה לשונה, תוך חתירה מתמדת
ות. ההליך בות לפעול להנמכתן של המחיצות המפרידלהתקרבות, ותוך מחוי

השונות, ופועל למציאת  גוון הצרכים של בני העדותהדמוקרטי מגלה הבנה למ
המכנה המשותף והאיזון ביניהן, במגמה לאפשר חיי חברה הרמוניים. פעמים, 

סורים, ואינו יכול להניב יי–התהליך החברתי הוא ארוך טווח, כרוך בדרך
 תוצאות ממשיות מידיות.

דברים אלו ראויים להיות נר לרגלי חברי המועצה להשכלה גבוהה, בטרם יחרצו את דינם של 
 הצעירים והצעירות החרדיים.

 בכבוד רב,

 

 פרופ' רון שפירא
 נשיא המרכז האקדמי פרס

 ד"ר חיים זיכרמן 
 אקדמי קמפוסים חרדייםמנהל 

 הקריה האקדמית אונו
 

 , ח"כ יעקב מרגישל הכנסת יו"ר ועדת החינוך: העתק


