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 לכבוד
 יו"ר המל"ג, השר נפתלי בנט

 יפה זילברשץיו"ר הות"ת, פרופ' 
 

 העתק: 
 מר עמוס ספראי, ראש מכללת אמונה

 פרופ' חיים סוקניק, נשיא המרכז האקדמי לב
 עזריאלי -פרופ' אבי דומב, נשיא המכללה אקדמית להנדסה 

 המשנה ליועץ המשפטי לממשלה וממונה על המאבק בהדרת נשים, עו"ד דינה זילבר 
 

                                   
 בפקסימיליה 

 
 ,שלום רב

 
  הפעלה אסורה של תוכניות אקדמיות בהפרדה שלא במסגרת מסלול מח"רהנדון: 

 
 

, הריני מהאוניברסיטה העברית ופרופ' נתי ליניאלמאוניברסיטת תל אביב  בשם מרשי, ד"ר יופי תירוש .1

של תוכניות ללימודים אקדמיים, הפועלות תוך הפרדה בין גברים  תשומת לבכם לקיומןאת להפנות 

תוך הפרת הוראות הדין, ובניגוד  המח"ר )מסלולי שילוב חרדים(, וזאתונשים, שלא במסגרת תוכנית 

 . פניולתחייבויותיה של המדינה עצמה לפסיקתו של בית המשפט העליון, על בסיס ה

ם לציבור החרדי, ימפעילים מוסדות אקדמיים בישראל קמפוסים ייעודי , מזה מספר שניםכידוע לכם .2

פרדה, כך ם בהר במסגרתם נלמדים לימודים אקדמייומסלולים בקרבת הקמפוסים הכלליים, אש

 צד זאתאחד המינים. לבני ון רק את ע נתשהכיתות, המרחב הציבורי, הספריות וכיו"ב משמשים בכל רג

שמרצות מנועות מללמד בכיתות של סטודנטים גברים מים מוסדות אלו הפרדה בסגל ההוראה, כך ימקי

 נשים(.  מלמדים בכיתות של מרצים גברים )אף ש

על דרך הכלל, הפרדה על בסיס מין, בדומה להפרדה על בסיס גזע, עדה וכיו"ב מהווה אפליה אסורה  .3

של  ותקפרקטיבהיקפן וחריפותן של חלה בשנים האחרונות החמרה בישראל  יחד עם זאת, ופסולה.

הפרדה על רקע מין, לרבות באוטובוסים, בבתי עלמין, במרחב הציבורי, במסגרות צבאיות וכיו"ב. 

 1526החלטה אופן אקטיבי למיגור כל סוגי הדרת הנשים )ראו מטעם זה אף החליטה הממשלה לפעול ב

הצהירה הממשלה בה (, 30.3.2014" )"מניעת הדרת נשים במרחב הציבוריבנושא  33-של הממשלה ה

המחייבת  "תופעה חמורה המתאפיינת בהפלייתן של נשים באשר הן נשיםשהיא רואה בהדרת הנשים 

 (.להחלטה( 2 )סעיף "פעולה ממשלתית אקטיבית לביעורה

קבע המל"ג כי הפרדה כאמור תותר רק מקום בו קהל היעד הוא נשים וגברים בני העדה מטעם זה ממש  .4

קושלבסקי נ' המועצה להשכלה  5851/13זוהי אף העמדה שהציגה המדינה בפני בג"ץ בבג"ץ  החרדית.
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ימודים בהפרדה , שם אושררה מדיניות המל"ג שלא להתיר הרשמה לתוכנית הל(1.10.2013) גבוהה

 דתי.-לבוגרות החינוך הממלכתי

בהמשך לכך, מרשיי, יחד עם קבוצה רחבה של אקדמאים נוספים ואקדמאיות נוספות, עתרו לבית  .5

המשפט העליון, נגד חוקתיותן של פרקטיקות חמורות במיוחד של הפרדה במסלולי המח"ר, לרבות 

א שוויוני לגברים ונשים ואכיפתו המוגברת הפרדה במרחב המשותף, הפרדה בזמן, יצירת רף צניעות ל

תירוש ואח' נ'  6667/14על נשים, ומניעת הוראה של נשים בכיתות בהם סטודנטים גברים )בג"ץ 

 ((.19.3.2015) המועצה להשכלה גבוהה ואחרים

ההפרדה  במסגרת תשובתה לבית המשפט, הצהירה המועצה להשכלה גבוהה מפורשות כי מסלול .6

בלבד, וכי אסורה בהם כל הפרדה למעט בכיתות הלימוד עצמן. הצהרה  יה החרדיתמיועדים לאוכלוס

זו אף גובתה בהנחייה מטעם המועצה להשכלה גבוהה לכלל המוסדות האקדמיים האוסרת על קיום 

 הפרדה כלשהי, למעט בכיתות הלימוד עצמן. 

ומו, והתחייבות המל"ג על בסיס זה, ונוכח העובדה כי המכרז להפעלת מסלול המח"ר עמד לקראת סי .7

לבחון לעומק את הצורך בהמשך פעילותם של מסלולי המח"ר, נמחקה העתירה תוך שמירת טענות 

בדבר הצורך בהמשך  מהעריכת שימוע ציבורי מטעותוך התחייבות המועצה להשכלה גבוהה להצדדים, 

 פעילות מסלולי המח"ר.

חדשות, ויים, ותיקות תוכניות ללימודים אקדמעלות כיום על פיו פו לידי מרשיי מידע הגיע אחרונהל .8

פועלות  . כןהגם שהן אינן מיועדות לציבור החרדי בין המינים בהפרדה מתקיימיםאשר הלימודים בהן 

 .תוכניות בהפרדה המיועדות לציבור החרדי, ואשר אינן במסגרת מסלולי המח"ר

פתחה לאחרונה מסלול לימודים  אפרתה" לאומנויות בירושלים-ע למרשיי כי מכללת "אמונהדנו כך, .9

"לבנות  ,לתואר ראשון באומנות, עיצוב גרפי ותיאטרון לנשים בלבד המיועדת, על פי אתר התוכנית

 . (http://evp.co.il/campaign/minisite/emuna/?ref=kipa) דתיות"

דסה( בירושלים פתחה מסלול לנשים למרשיי כי מכללת עזריאלי )מכללה אקדמית להנ בדומה, נודע .10

תוכנית שאינה מיועדת  קרי, –ר התוכנית, לבוגרות אולפנה או שירות לאומי י אתבלבד, המיועד, על פ

 (.http://www.headstart.co.il/project.aspx?id=16881לציבור הנשים החרדיות )ראו: 

 מפעיל המרכז האקדמי לב תוכנית לימודית בשם "נוה", המיועדת לגברים בלבד. לצד זאת,  .11

ת ללא עיגון בחוק ובניגוד לעמדתה המוצהרת ולהתחייבותה ופועלהללו ת והתוכניוכח העובדה שנ .12

וכל תכנית אחרת  תוהתוכנישלוש רת לסגי נבקשכם לפעול באופן מיידי, מול בג"ץ המפורשת של מל"ג

עוד  .המנוגדת להתחייבות מל"ג לאשר תכניות המתקיימות בהפרדה בין המינים רק במח"רים

לרבות  –המפוקחים על ידכם לכל מוסדות הלימוד להשכלה גבוהה נבקשכם לפעול באופן מיידי להבהיר 
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כי למעט במסגרת מסלולי מח"ר, חל איסור מוחלט על הוראה  –מפוקחים שאינם מתוקצבים  מוסדות

  אקדמית בהפרדה.  

 םו למצות את האפשרויות העומדות להינימים, בכוונת מרש 45ככל שפנייתנו לא תיעתר, וזאת בתוך  .13

 על פי כל דין, לרבות פניה לערכאות. 

 

 בברכה,

 

 

   חגי קלעי, עו"ד       


