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 הקדמה .א

הגשנו עתירה לבג"ץ כנגד היבטי  ת לחרדים עברו כארבע שנים. במהלכןמאז התחלנו לעסוק בנושא ההשכלה האקדמי .1

נתן תוקף של פסק דין להסכמת הצדדים, בג"ץ כידוע, . האקדמיות לחרדיםות תכניבהאפליה והפגיעה בכבוד האדם ש

 )להלןוות"ת  ת החומש החדשה, החל משנת תשע"ו, המועצה להשכלה גבוההתכנישעל פיה טרם אישור או דחיית 

רית יספקו מידע יסודי ומקיף על פעילות המח"רים ועל צביון ההפרדה המגד( ג"מלכ  , למען הנוחות,נתייחס לשתיהן

 ת חומש לשנים הבאות, ויפתחו את שני אלה לתגובות הציבור. תכני יגבשובהם, 

הפרדה בין המינים באקדמיה נוגדת זכויות יסוד ועקרונות יסוד במשפט הישראלי, וכן נחזור ונטען כי בדברים שלהלן  .2

, יוצרת "אדוות" של את טיבם ומהותם של לימודים אקדמיים. מתכונת לימודים זו, מלבד היותה פסולה כשלעצמה

 אפליות נוספות. 

מידע חלקי, על חמש השנים הראשונות, מחייב מסקנות שונות  על אף שהואשהמידע שסיפק המחקר, נטען עוד  .3

הפרדה מגדרית בלימודים היא פסולה . (התכנית –)להלן  בתכלית מאלה שהסיקו מעצביי תכנית החומש החדשה

ת, הרי אם נקבל את גישת מל"ג לפיה הפרדה בכיתות בלבד היא לגיטימיחוקית ובעייתית מבחינה ערכית. אך גם 

 בדרישות המל"גהצליחו לעמוד  לא והמכללות המלמדות חרדים האוניברסיטאותשחמש השנים שחלפו מלמדות ש

)דרישות שמל"ג הציגה למוסדות האקדמיים במהלך החומש  ולשמור את ההפרדה המגדרית בגדרות מצומצמות

תכנית מרות הוראות מל"ג והתחייבויותיה. לפי הל. ההפרדה נותרה כשהיתה מבחינת צביונה ראש(הראשון ולא מ

 ח"ריםבמ ראשית, היקף הלימודים -לפחות בארבעה מישורים מאיימת להתרחב ההפרדה המגדרית החדשה, 

ות הלימוד ובמוסדות הבלתי מתוקצבים עתיד לגדול; שנית, צפויה זליגה של לימודים בהפרדה מגדרית למוסד

ת ומתן אפשרות גם לסטודנטים שאינם חרדים במובהק לקחת בה תכנישלישית, צפויה התרחבות של ה הכלליים;

בנוסף, הבטחות תכנית החומש  לתארים שניים. חלק; ולבסוף, ישנו חשש ממשי שהלימודים בהפרדה יורחבו גם

ת החדשה הדרתן של תכניוא, כיוון שלפי ההחדשה לשמור על שוויון ההזדמנויות בעבודת המרצות הן הבטחות שו

 המרצות מכיתות הלימוד של הגברים רק תתרחב ותתקבע כמציאות לגיטימית. 

אפילו להצדיק אותה כפשרה היא פסולה באופן עקרוני, לאור ממצאי המחקר לא ניתן המגדרית על אף שהפרדה  .4

 המח"רים לא השיגו את יעדיהם המספרייםחיונית לצורך השגת יעדי השילוב של חרדים באקדמיה ובשוק העבודה. 

למחקר( ולהגדיל את שיעור  19ומתקשים לרשום סטודנטים חדשים )ע'  הם מתאפיינים באחוז נשירה גבוהו

לא הביאה לשינוי , ת המח"ריםתכנית החומש, שבליבה תכני, ". כאמור במחקר המלווה(21הסטודנטים הגברים )ע' 

איננה זהה  (. רמת הלימודים בחלקה6בקצב הגידול של הסטודנטים החרדים לעומת השנים שקדמו להפעלתה" )ע' 

כן על אילו -. לא ברור אםכמצופה , ובוגריהם אינם מצליחים להשתלב בשוק העבודה(29)ע'  לזו שבאקדמיה הרגילה

. תמיהה זו הופכת עמוקה יותר לאור העובדה בגישתה בתכנית החומש הראשונה בוססת הדבקות של מל"גמ נתונים

  בודה נובע מצביון הלימודים הנפרד. שהמחקר מצא שאחד מהכשלים של הסטודנטים החרדים במציאת ע

ה שהוגשה בעניין המח"רים היו מעורבים בעתיר , פרופ' נתי ליניאל, עו"ד חגי קלעי, וד"ר יופי תירושהחתומים מטה .5

 (.  667/14ץ )בג"

 המישור העקרוניהפרדה מגדרית:  .ב

 למידה בהפרדה מגדרית כשלעצמה

מתקיימים בהפרדה בין ובמכללות הבלתי מתוקצבות,  , בפלטפורמותבמח"ריםהאקדמיים לחרדים, הלימודים  .6

הפרדה בכיתות הלימוד.  –המינימלית ביותרגברים לנשים. בהמשך נדון בצביון ההפרדה, אך כרגע נתמקד בהפרדה 
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בהגדרה, מסגרות נפרדות הן מסגרות חשודות באפליה. לצורך הצדקתן כחוקתיות יש לעמוד במבחנים משפטיים. על 

לא ניכנס לנבכי הטיעון החוקתי,  ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, ומידתית. מדינתבהתאם לערכי ההפרדה להיות 

הפרדה בלימודים האקדמיים . די לומר ש, ואנו עומדים על כל האמור שם"ץ המצויה ברשותכםהמפורט בעתירתנו לבג

איננה צולחת מבחנים אלה. במקרה הנוכחי, אין לדבר על "נפרדות אך שוות". ישנן היבטים קשים של אפליה  לחרדים

תרבותית ודתית איננו  של הסטודנטיות החרדיות, אפליה הנובעת מן ההפרדה. מלבד זאת, גם הטיעון של התאמה

 האוכלוסייה של והפרקטיקה האמונה בליבת נמצאים אינם יכול לעמוד כאן, כיוון שהלימודים האקדמיים

 . הרלוונטית

, בענייננו לשוויון הזכות מקור כי נזכיר, בעתירה שניתן המפורט מההסבר לגרוע ומבלי, האוזן את לסבר מנת על .7

 בהמשך. וחירותו האדם כבוד: יסוד מחוק נגזרת לשוויון נשים של זכותן, ובראשונה בראש. מרכזיים חוקים בחמישה

(, ומרצות מנהלה לעובדות הנוגע בכל) בעבודה הזדמנויות שוויון בחוק פרטני באופן עוגנה לשוויון נשים של זכותן, לכך

 לצד. ציבוריים ומקומות שירותים, במוצרים הפליה איסור וחוק(, לסטודנטיות הנוגע בחוק) הסטודנט זכויות חוק

 . גבוהה להשכלה המועצה לחוק א17 בסעיף עוגנה האקדמי בתקצוב השוויון חובת, זאת

, ולמעשה, בשוויון פגיעה בגדר היא מגדר בסיס על הפרדה של קיומה שעצם מחלוקת להיות יכולה לא, זה בהקשר .8

 חרדים שילוב של התכלית נוכח, מידתית היא בשוויון הפגיעה האם היא להתעורר שיכולה היחידה המשפטית השאלה

 .בישראל העבודה בשוק

, זה כשל. העבודה בשוק חרדים בשילוב, האינסטרומנטלי במישור, תתכניה של בכשל בהרחבה נדון העוקבים בפרקים .9

 (. המפלה הפרקטיקה של השולית העלות למול השולית התועלת) השלישי המידתיות במבחן עניננו, המשפטית בשפה

 .פחותה שפגיעתו האמצעי, קרי, השני המידתיות למבחן באשר בפסיקה ששורטטו בגבולות להתמקד נבקש, זה בחלק .10

 בסיס על להפרדה בדומה) מגדר בסיס על להפרדה הנוגע בכל, שיקבע מנת על, בפניכם המצויה, בעתירה שפורט כפי .11

 .משנה מבחני בשלושה לעמוד הפרקטיקה על, פחותה שפגיעתו באמצעי שעסקינן( ב"וכיו מינית נטייה, לאום, גזע

 המופרד מהמסלול היציאה זכות את כולל נטריותוהוול עקרון – נטריותווול של בתנאי לעמוד הפרקטיקה על, ראשית .12

 במוסדות נשים של בזכויות בפועל פגיעה נגרמת שלא המבטיח הרשויות של אפקטיבי פיקוח גם כמו, העת בכל

עקרונות אלה אינם נשמרים. כפי שנראה בהמשך, אין פיקוח,  .שלהן האפקטיבית היציאה בזכות או, המופרדים

 ובוודאי שלא פיקוח אפקטיבי, נגד הפגיעה בזכויות נשים, או מאמצים להבטיח את זכות היציאה האפקטיבית שלהן. 

" נפרד"ה על הפחות לכל, משמע – המופרדים השירותים של שוויונית אספקה של בתנאי לעמוד הפרקטיקה על, שנית .13

, חרדיות נשיםלו חרדים לגברים אפשרויות לימוד אותן את אין כיום, בהמשך שיפורט כפי. "שווה" גם להיות

 .לשוויוניים להידמות מנסים לא אפילו הנפרדים והמסלולים

צריך להיות , היקף ההפרדה משמע. הקבוצה של התרבותית האוטונומיה לליבת מוגבלת להיות ההפרדה על, ושלישית .14

 את להרחיב התרבותית האוטונומיה בשם ניתן ולא, הקבוצה של התרבותית האוטונומיה לליבת ורק מוגבל אך

אין חולק כי לימודים אקדמיים אינם מצויים בליבת האוטונומיה . הציבורי המרחב אל וההדרה ההפרדה פרקטיקות

 התרבותית של החרדים. 

ות תכניוה , הפלטפורמותשכל נימוקיה עודם יפים לענייננו, וכפי שיפורט להלן, מסלולי המח"רכפי שהוסבר בעתירה,  .15

 אינם עומדים באף אחד מהתנאים האמורים.  הבלתי מתוקצבות לחרדים
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ות האקדמיות הייעודיות תכניב בלבד, בכיתותהפרדה  – "מרוככת"למידה בהפרדה מגדרית 

 לחרדים

שאיננה עוצרת בכיתה,  בהפרדהמסלולי החרדים מתקיימים הלימודים ברובם המכריע של , לבג"ץ כפי שעלה בעתירה .16

תוך  הפרדה בזמן ובמרחב, פגיעה בכבוד האדם של סטודנטיות –הפרדה מגדרית קיצונית אלא מתפרשת מעבר לה אל 

הגשת העתירה לבג"ץ החלה לעסוק בצביון ההפרדה ובעקבות הנחת ממצב זה, -מל"ג שותפה לאי, ועוד. ניטור לבושן

אין פסול, בכיתות . עמדתה של מל"ג היא כי בהפרדה מגדרית )אך לא במכללות הלא מתוקצבות( המגדרית במח"רים

, וכך גם פיקוח על צניעותן של אך הפרדה מגדרית קיצונית יותר )בבניינים, בשעות הלימוד לכל מין וכו'( היא אסורה

 (. 3.3.2015ראו למשל החלטת מל"ג מיום ) הסטודנטיות

לא היה כיסוי עד כה, וקשה לראות כיצד יהיה לה  ות האקדמיות לחרדיםתכניה שלא תהיה הפרדה קיצונית בלהבטח .17

יותיה, מכאן למרות הנחיות מל"ג בנושא, המחקר מצא שמל"ג נכשלה באכיפה של הנחאן ואילך. כיסוי מכ

אין זה פלא שההנחיות לא . וקשים, אכיפת צניעות בקמפוס, וכוליסדרי הפרדה נם השהלימודים עדיין מתקיימים ע

משמעיות -הפרדה רק בכיתות ולא בקמפוסים או בבניינים, נדרשות הוראות חדמציאות של על מנת להגיע לקוימו: 

ות תכניילו בנפרד. הוראות כאלה יורו לו א בוהה והן עוסקות בכל מוסד ומוסדשל מל"ג, שרמת הפירוט שלהן ג

. הוצאת הנחיות בעלמא אין בכוחה לעקור קמפוסים ממקום ומה לוח הזמנים המצופה לכךובניינים עליו לאחד, 

אין למיטב ידיעתנו מלבד זאת נדרשות סמכויות אכיפה ויכולות אכיפה ש. או לשרש סדרי חיים בקמפוסים מושבם

איסור על כגון  קונקרטייםהסטודנטיות מצריכה צעדים  בדומה, כוונה נחושה להפסיק את ניטור הצניעות שללמל"ג. 

על קוד של צניעות, או איסור על התניית כניסה לשיעור או לבחינה ברמת הצניעות של  החתמת סטודנטיות

 זה בהנחיות, ואין פלא שהן לא קוימו.כל מ לא מצאנו דברהסטודנטית. 

ות, סנקציה שהסבירות תכניכולות אכיפה מלבד סגירת למל"ג אין סמכויות, תקציב או י במישור הצופה פני עתיד, .18

לות"ת יש אמנם יכולת ענישה תקציבית ביחס למוסדות . שתופעל בשל צביון ההפרדה המגדרית היא אפסית

המתוקצבים, אך למעלה ממחצית המוסדות האקדמיים לחרדים אינם מתוקצבים, מה שמותיר אותנו עם כשל 

 אכיפתי מטריד. 

מקום שבו המוסד האקדמי  לראות בדרישה להפרדה רק בכיתות דרישה לא קוהרנטית ולא ריאלית:יש יתרה מזו,  .19

סומך את ידיו על הלגיטימיות של הפרדה בין המינים, אין לצפות שהסטודנטים )או המנהיגות התורנית המלווה את 

ת להפרדה בכיתה, מדוע שלא לצפו מצד החרדים המסלולים( לא יצפו ויידרשו תנאים קיצוניים של הפרדה. אם נכון

תהיה שמירה על גדרי צניעות גם במרחבים אחרים של הקמפוס? במלים אחרות, קו פרשת המים חייב להיות איסור 

בספריה או  יפסול הפרדההפרדה מגדרית באשר היא, כיוון שאין כל עקרון מארגן שיצדיק הפרדה בכיתה אך 

 בקפיטריה. 

ההפרדה המרוככת איננה מרפאה פגמים נוספים של אפליית סטודנטיות חרדיות. : ות הלימודתכניפערים בהיצע  .20

(, אין אף 49-50. לפי הנתונים המובאים במחקר )ע' ות המוצעות לגברים ולנשיםתכניבראש ובראשונה, הפערים בין ה

ף אישה שלומדת גבר שלומד סיעוד, אין אף אישה שלומדת מתמטיקה, אין אף גבר שלומד שפה וספרות אנגלית, אין א

הנדסת מכונות או אלקטרוניקה, אין אף גבר שלומד ריפוי בעיסוק ועוד. מלבד אי השוויון בגישה להשכלה גבוהה, 

מנציחה את הסגרגציה התעסוקתית )מקצועות צווארון ורוד( שהממשלה מנסה להילחם  במקצועות הלימודההסללה 

בה באמצעות גופים כמו נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה ובאמצעות חקיקה, ואף המל"ג מנסה לעשות זאת 

המגדרית באמצעות עידוד נשים )לא חרדיות( ללמוד מדעים מדוייקים ומדעי החיים. אינדיקציה לתוצאות ההסללה 

מהווים פערים אלה בנגישות לתכניות לימוד (. 52לפי תחומי לימוד היא נתוני פערי השכר המובאים במחקר )ע' 
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-א"עאפלייה חוקתית ואפליה הנוגדת את חוק איסור הפליה במוצרים, שירותים, ובכניסה למקומות ציבוריים תש

ת תוצע לשני תכניברורות, לא ניתן להבטיח כי כל "מסיבות כי  19.6.2016מיום אלינו תשובתכם במכתבכם  .2000

מדובר בשאלה של התשובה לפיה  ים מכל מגדר" איננה תשובה קבילה.המינים ללא תלות בביקוש ובמספר הנרשמ

ביקוש הוא עניין  ברי כי ,במישור העובדתי. כאחד משפטיתעובדתית ומבחינה  איננה מניחה את הדעתהיצע וביקוש 

וניתן יהיה לבחון האם ישנו רצון בכך. המצב כיום, במישור העובדתי,  שים לימודי הנדסת מכונות: הציעו לנשל היצע

הוא שמסלולי לימוד מסויימים אינם פתוחים כלל לרישום של נשים ואחרים אינם פתוחים כלל לרישום של גברים 

במישור המשפטי, . היה ביקוש()ולמעשה, למוסד האקדמי אין היתר ללמד את התחום בכיתות לשני המגדרים אף אם י

פגמי האפליה כפי שהיא מקצת מלרפא על מל"ג , )ולהיפך( ים למקצועות לימוד "גבריים"שמצד נזהה  ביקושגם ללא 

לסבסד ולדאוג לפתיחתן של כיתות נשים גם אם יש  חובתה המשפטית והמוסריתולמלא אחר מחוייבת על פי חוק, 

כפי שהוסבר לעיל, התנאי שהמסלולים יהיו שווים וזהים . ת המוצעת לגבריםתכניסטודנטית אחת המעוניינת ללמוד ב

בהקשר זה נוסיף ונציין כי יהיו מסלולים נפרדים בגדר אפליה.  בהיצע שלהם הוא עקרון היסוד שבלעדיו לעולם

דה, לכל מושכלות ראשונים ש"זכויות אדם עולות כסף" וכך גם זכויות האישה. מי שבמקש ללמד לימודים בהפר

 הפחות חובה עליו לספק את השירות באופן זהה לגברים ונשים )וברי כי מדובר בתנאי הכרחי אך לא מספיק(.

כנית צורה נוספת של אפליה שנולדת מן ההפרדה היא האפליה בתמיכות הכספיות: לפי ת: פערים בתמיכות הכספיות .21

בין השאר, בהיותן זכאיות למילגות על בסיס דירוג  , המתבטאות,החומש, יבוטלו הפערים במילגות בין גברים ונשים

הוא נמוך יותר מזה שבחרו הגברים המקצוע שבחרו  גמקצועי רק אחרי שכל הגברים קיבלו את המילגה, ועל אף שדירו

בתשובתה לעתירה מל"ג איננה אומרת במפורש שאין אפליה בין גברים לנשים בקבלת מילגות, . למחקר( 31הנשים )ע' 

ין מנוס אתירה(. לתשובת מל"ג לע 113נהנות מן המלגות יותר מאשר גברים )סעיף יה נוצר רושם שנשים אך מדבר

 נותר לתמוההיתה לכל הפחות לא מדוייקת. כשנה וחצי לאחר הדיון בעתירה,  עתירהמלהסיק מכך שתשובת מל"ג ל

להיבטים נוספים של בעייתיות בתכנית. , עניין שאיננו מפורט בתמיכות מה בכוונת מל"ג לעשות כדי לרפא פערים אלה

 בתמיכות )לעומת אוכלוסיות אחרות( התייחסנו בעתירתנו ולא נחזור עליהם כאן. 

בהקשר זה נציין כבר עתה כי בניגוד להסכמות, ובניגוד לכל נורמה של מנהל תקין, מל"ג פרסמה את השימוע הציבורי  .22

ו, כפי שנדון בעתירה הקודמת, סביר שתגלה היבטים נוספים ת תקציבית זתכנית התקציבית הנלוות לה. תכניללא ה

, למול קבוצות מוחלשות אחרות שאינן נהנות מתקציבים כה ות האקדמיות לחרדיםתכנישל האפליה המגולמת ב

 משמעותיים לשם שילובם בהשכלה הגבוהה.

מל"ג רפא את פגמי האפליה המגדרית, אך בכיתות בלבד לא ילהפרדה הפרדה צמצום הלסיכום נקודה זו, לעמדתנו,  .23

בהיעדר  . למל"ג אין כל כלים להצליח בצמצום צביון ההפרדה,המובטח למינימוםבתיחום ההפרדה אפילו כשלה 

לבסוף, אפילו . ובהיעדר הגיון פנימי לריסון ההפרדה דווקא מחוץ לכיתה וסנקציות לאכיפת נהליה סמכויות, משאבים

רית, נוספות הנובעות מעצם ההפרדה המגדבגדרי הכיתה בלבד, יש לרפא אפליות  שמתקיימתאם נקבל הפרדה 

 כניות הלימוד ולמילגות. ובעיקר כאלה הנוגעות להיצע ת

 

 קמפוס האםבהפרדה בכיתות בלבד,  –למידה בהפרדה מגדרית "מרוככת" 

את , מתוך שאיפה לקרב קמפוסי האםבכיתות חרדים בהפרדה מגדרית  לתקצב ולעודדכנית החומש מציעה ת .24

לרעיון שונים מהם, לקרבם למעבדות, ספריות ופעילות קמפוסית. ולחשוף אותם לעולם ולסטודנטים  הסטודנטים

 מבחינה משפטית. לגיטימילא שגוי מבחינה אינסטרומנטלית והוא  מעמיק יותרבל במבט , אראשוני הזה יש קסם

, בעוד בקמפוסי הליבה נפרדיםודנטים החרדים בלימודים מהסט %30אינסטרומנטלית, אין סיבה לשאוף לשלב  .25

יותר( מוכנים להשתלב באוניברסיטאות ובמכללות  שהמחקר מעלה שסטודנטים אלה )ואף בשיעור מעט גבוה
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)כך גם ממליץ  עשות כן, אין סיבה שלא לעודד אותם לככל סטודנט מוכנים ללמוד חרדים. אם ללא הפרדה הרגילות

נחשונים בהם ילמדו השנים ש מספריגדלו אחרי מספרים אלה צפוי שבנוסף,  . (36הסטודנטים, ע' המחקר, לגבי חלק מ

מוטב להתחיל בקטן . לפיכך, הדרך הנכונה היא לשלב את המוכנים להשתלב ולהימנע מהפרדה בקמפוסים .שבחבורה

להשתלב בשוק העבודה, והן מבחינת סיכוי גבוהה יותר, הן מבחינת שיפור ה לימודיםהן מבחינת רמת  ובאופן נכון

מלבד זאת, . להעדיף מספרים גדולים של סטודנטים, ברמת לימוד ותנאי לימוד בעייתייםמאשר  היעדר ההפרדה,

עבור סטודנטים חרדים לא מצביעים על כך ש , מניסיונם של האוניברסיטה העברית ושל הטכניון,הנתונים בשטח

לפני שיוצאים . בלימודים מעורבים האקדמיי לצאת למסע אקדמית נפרדת כד-יש סיכוי טוב שדי במכינה קדםמעטים 

הפרדה שיש לה , יש לבחון תחילה את האפשרות להסתפק בהפרדה במכינה בלבד, בתכנית פעולה כה משמעותית

העובדה שלא נוסו אפשרויות אחרות, של שילוב . את הרקע ההשכלתי של החרדיםרציונל מסויים כיוון שהיא תואמת 

ויתרה  ג"מלהסטודנטים החרדים בקמפוסים הרגילים, שומטת את הקרקע תחת הטענה כי מדובר באמצעי חיוני. 

 .להעביר את הקו סמוך ליציאת החרדים לשוק העבודה המראש על האפשרות הזו ובחר

, סוף לתחימה המגזרית הנוקשהמשמעותה המעשית היא למוסדות להשכלה גבוהה בנוסף, הכנסת הכיתות הנפרדות  .26

זכאי לחריג של  פי ההגדרה הקשיחה שנבחרה המתיחסת לכאלו הנדרשים לתגבור לימודי-על לפיה רק הציבור החרדי

לא תאפשר בקרה ותחימה של אוכלוסיית המורשים ללמוד  הקמפוס הכלליהפרדה בכיתות בתוך לימודים בהפרדה. 

היכנס , יוכלו בקלות ל)למשל חרד"לים או דתיים לאומיים( לא הוכרו כחרדיםסטודנטית ש דנט או. סטובהפרדה

לשמור עליהם בקפדנות,  מחוייבתשמל"ג  המגזריים שמוע את אותו שיעור בכיתה המופרדת. בכך ייפרצו הגדרותל

  . לפי הצהרותיה

תגרום לזליגת ההפרדה מעבר לגדרי הכיתה הכנסת הסדרי לימוד נפרדים מגדרית לקמפוס שקיים חשש ממשי , לבסוף .27

. רק לפני חודשים אחדים שמענו על דרישת סטודנטיות דתיות בלבד והפיכת הסדרי הפרדה לחזון נפרץ בקמפוסים

, ובאוניברסיטת בר אילן מנעו כל שירה הסיוםבאוניברסיטה העברית שתוצב מחיצה כדי שיוכלו לרקוד במסיבת 

 יתבקשו התאמות של הפרדה מגדרית. סביר מאוד להניח שבמהרה וע שירת נשיםבטקס יום הזכרון על מנת למנ

כך, במקום שהסטודנטים החרדים ילמדו עם הסטודנטים גם בטקסים, כנסים, מרחבי לימוד בספריה ועוד.  בקמפוס

במוסדות תופעה חדשה, שלא נראה כמותה  מל"ג מציעה למסד –הצהירו שהם מוכנים  שחלקםהאחרים, כפי 

אין , של כיתות נפרדות לנשים ולגברים בתוך הפקולטות והחוגים הקיימים. נאמר שוב: להשכלה גבוהה בעולם הנאור

הקמפוסים  כל בסיס במחקר האמפירי שמצדיק מיסודה של תופעה נוספת של הפרדה מגדרית, הפעם בתוך

  המרכזיים.

הם בכל לב ובכל פה. למשל, הקצאת מקום גדול נדגיש כי יש סוגים רבים של התאמות תרבותיות שאנחנו תומכים ב .28

או החמרת הכשרות בצומות שהציבור החרדי נוהג לפיהם, התחשבות , וניברסיטאותאיש כיום ביותר לתפילה ממה ש

יש למתוח בהסדרים שסופם התפתחות נורמות של הדרת נשים של התאמות והנגשות את הקו בקפיטריה. אבל 

 . בקמפוסים ומחוץ להם

אמצעי של ריכוך הבידול המגזרי, לדעתנו  קמפוסי הליבהלסיכום, בעוד שמל"ג רואה בכיתות חרדים וחרדיות בתוך  .29

ויפתח אפשרות ללימודים  ובמכללות מדובר באמצעי בעל אפקט הפוך בתכלית, שימסד הפרדה גם באוניברסיטאות

של סטודנטים חרדים  המשמעותיתוזאת תוך התעלמות מנכונותם  –בהפרדה מגדרית גם לאוכלוסיות לא חרדיות 

 ללמוד לימודים רגילים.

 אפליית מרצות

אמירה זו היא כי לא תהיה פגיעה בשוויון ההזדמנויות של המרצות.  מציינת מספר פעמיםכנית החומש החדשה ת .30

 . ריםכל עוד מרצות אינן מורשות ללמד בכיתות הגב משמעות ונטולת משפטי בסיס חסרת
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כי אינכם רואים במניעה ממרצות ללמד בכיתות  השבתם לשאלת ההבהרה שלנו, 19.6.2016במכתבכם אלינו מיום  .31

, כיוון ששיעור הסטודנטים החרדים הוא שולי בהיקף הפעילות של הגברים משום פגיעה בשוויון ההזדמנויות שלהן

נוגדת את העקרונות הבסיסיים של חוקי שוויון מאכזבת, כיוון שהיא מפתיעה ו עמדה. זוהי או המכללה האוניברסיטה

במיוחד היא מאכזבת כשהיא באה מפיה של רשות שאמונה על שוויונן של נשים באקדמיה ההזדמנויות בעבודה. 

 בכלל, ושל חברות סגל בפרט. 

ף הפעילות של המוסד יחס להיקבמישור הפגיעה הממשית בפרנסתה של המרצה, הטענה שמדובר בפגיעה זניחה ב .32

המכונות שבמפעל,  100או של כל מרצה נתונה איננה עומדת. הדבר משול למפעל שמודיע לעובדות שלו שמבין  האקדמי

בו ברגע מכונות עליהן הן יכולות לעבוד,  97על אף שנותרו . בשל היותן נשיםמכונות  3הן לא יכולות לעבוד רק על 

פוקה נמוך יותר למעביד, גמישות נמוכה יותר בהצבתן בתפקידים שונים הופכות העובדות לבעלות פוטנציאל ת

 ובהתקדמות במפעל. מה יקרה אם העובדת תקודם למנהלת, ותצטרך להסביר לעובד תחתיה איך להשתמש במכונה

ה תתפנה משראשר אז מוטב לא לקדם עובדות לתפקיד ניהולי. מלבד זאת, כ ,ואי נעימות? זה הרי ייצור סיבוך 2מס' 

עסיק יעדיף את העובד ברור שהמ ,של המיון במפעל והמעסיק יתלבט בין מועמד או מועמדת שהגיעו לשלב הסופי

לעובדים הגברים במצב כזה, . יתרה מזאת, , כיוון שלו פוטנציאל התפוקה הגבוה יותריכול לעבוד על כל המכונותש

האנלוגיה לחיי  פש הבחירה של העובדות מצטמצם.יש גמישות גדולה יותר לבחור על אילו מכונות לעבוד, ואילו חו

ואכן, כבר היום ישנן עדויות ברורות לכך שלא שוכרים מרצות בדיוק בגלל שאינן הקמפוס ולהעסקת מרצות ברורה. 

    האמירה שמדובר בפגיעה זניחה בשוויון בעבודה היא חסרת יסוד. מכאן שיכולות ללמד גברים. 

לא יכולה להיכנס  הרעיון שמרצה ולי, שאיננו פחות חשוב מזה המעשי.הסימבבמישור הפגיעה בשוויון מתרחשת גם  .33

הוא מסמן אותה לא כמדענית, חוקרת לכיתה בשל היותה כיתת גברים פוגע במעמדה המקצועי ובשוויונה כאדם. 

מכללה  או ומורה, אלא קודם כל כאישה. כל מקום עבודה במדינת ישראל הדמוקרטית, וקל וחומר אוניברסיטה

אין צורך להזכיר למל"ג, העוסקת בנושא , מחוייב להתייחס לעובד לפי כישוריו ולא לפי מינו, גזעו, דתו וכולי. אקדמית

היא מוסד שנשים נכנסו אליו כמדעניות שוות מעמד וערך רק לפני עשורים  האקדמיהכי  שוויון נשים באקדמיה,

היא מקום שבו מינו, גזעו,  האקדמיהתר מאשר שוק העבודה הכללי, יוספורים ושהן עדיין נאבקות על שוויון בתוכו. 

וא יכולותיו מה שחשוב ה תו המינית של אדם אינם רלוונטיים ואינם צריכים להיות רלוונטיים:גילו, מוגבלותו או נטיי

ר ומזכירה מחזירה את הגלגל לאחו 21-והידע שלו. והנה, באה מל"ג ובעשור השני של המאה ה המחקריות, רעיונותיו

 . טים שלהן שהמין שלהן קודם לכללחוקרות, לעמיתיהן, לדיקנים שלהן ולסטודנ

הפתרון כל עוד מרצות לא מלמדות גברים שסימטריה בין מרצים למרצות תרפא את האפליה, כך שנדגיש כי המחשבה  .34

את  ירפאלא הסדר כזה רק שלא היא שגויה.  –לא לאפשר לגברים ללמד נשים וליצור מראית עין של סימטריה הוא 

כפי שכיום הסטודנטים החרדים נפגעים מכך שהם לא נחשפים למנעד ייצור קשיים חדשים. שהוא האפליה אלא 

לפי ההסדר השלם של מומחיות וידע של הפקולטה שלהם )כיוון שאינם מכירים את המרצות או לומדים מהן(, כך 

ת המרצות בכך שהן לא תיחשפנה למרצים הגברים באותה הדר ת החרדיות עצמן ישלמו את מחירהסטודנטיוהמוצע 

ברוב המכריע של הפקולטות, החוגים והמחלקות יש עדיין רוב של חברי סגל גברים. המשמעות תהיה מחלקה. בנוסף, 

שבשל יתרונם המספרי, למרצים יהיה חופש בחירה גדול באשר לקורסים ולכיתות שהם מלמדים. בשל מספרן הקטן 

החרדיות יהיה גדול יותר, דבר שיקטין את האפשרות שלהן ללמד את ללמד את הסטודנטיות ל המרצות עהנטל יותר, 

לבסוף, הסדר כזה לא רק שאינו מרפא את הנזק הסימבולי שבהתאמת מרצה לכיתה על  .ציבור הסטודנטים הכללי

 הוא אף מעמיק אותו.  –פי  מין 

בעת הצורך, למשל  לא מתוקצבותבמח"רים ובמכללות  גברים עוד נוסיף כי ידוע לנו שכבר היום מרצות מלמדות .35

עובדה זו מעידה על כך  (.37גם המחקר מציין עובדה זו )ע'  ב"סדנאות מומחה" כאשר אין גבר שילמד את הקורס.

, ואכן ישנם רבנים לא מעטים, ורבים המאיש שגברים ישמעו הרצאה ,או הלכתית , תרבותיתניעה גורפתשאין מ
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האוניברסיטה הפתוחה ולמידה מקוונת יש לזכור שמסגרות כמו בנוסף, בציבור החרדי, שסבורים שאין כאן כל בעיה. 

 שתנאי זה הוא קריטי עבורו. יכולים להוות מענה מספק למי 

וניים אחרים ראוי לפתוח את במחקר מוער כי במקצועות טיפוליים ובמקצועות קהילתיים חי 40לבסוף, בע'  .36

הלימודים הנפרדים גם לתואר השני. אך מייד לאחר מכן מובהר כי "בלימודי תואר שני בכיתות נפרדות בחינוך או 

בתחום הטיפולי יתכנו מרצות לגברים, שכן המטרה היא להנגיש את מיטב החוקרים והמרצים לאוכלוסיית היעד, 

מתקשים להבין את ההבדל ה". זוהי אמירה חיובית ביותר, כמובן, אך אנו ובד בבד לא להדיר מרצות ממערך ההורא

לספק לסטודנטים את המורים  ואר שני. האם אין כוונתנו בכל תכניתלת בין תכניות לתואר ראשון לבין תכניות

 המומחים ביותר בכל תחום, ולהימנע מהדרת מרצות? 

סף זה של הפליה והדרה, מצבן של נשים באקדמיה בישראל אינו ועוד נזכיר, טרם נסכם פרק זה, כי אף ללא מנגנון נו .37

, בקרב הסגל האקדמי מספרן של ת התלמידות בכל התאריםמזהיר בלשון המעטה. הגם שנשים הם למעלה ממחצי

הנשים נמוך ביותר, והאמצעים השונים שננקטים לעידוד נשים בהשכלה הגבוהה עדיין לא הצליחו, למרבה הצער, 

 ליה סמויה )ולעיתים אף אפליה גלויה( של נשים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל. להתגבר על אפ

וודא שהמוסדות האקדמיים המפעילים תכניות לחרדים משבצים על מל"ג להציב קו גבול ערכי ברור וללסיכום,  .38

שבה מרצה משובץ על או מכללה צרכי המערכת ולא לפי מין הסטודנטים. אוניברסיטה לפי מרצים לפי התמחותם ו

ראויה להכרה כמוסד להשכלה  ספק אם היאפי מינו וסטודנטים נחשפים אליו או לא נחשפים אליו בהתאם למינו, 

 , ופוגעיםאת חוקי שוויון ההזדמנויות בעבודה וזכויות יסוד חוקתיות מוסדות אקדמיים הנוהגים כך מ פרים. גבוהה

סטודנט שלא שמע מימיו הרצאה מאישה , ספק אם 21-ני של המאה הבעשור הש. בכבוד האדם של חברות הסגל שלה

 . ד ממרצה ערבי או ממרצה ממוצא מזרחילו התחשבו בבקשתו שלא ללמואיראוי לתואר, כפי שלא היה ראוי לו 

 

 חולשות נוספות של התכנית המוצעת  .ג

 אין היבט תקציבי  לטיוטת תכנית החומש

פוגם בה באופן עמוק, ואף מטיל בספק את מעקר אותה ממשמעות, היעדרו המוחלט של היבט תקציבי מהתכנית  .39

ספק גדול בליבנו אם מבחינה משפטית עמדה מל"ג בחובתה לפרסם תכנית חומש  האפשרות לקרוא לה תכנית חומש.

 כשהמסמך שפורסם איננו מכיל מידע תקציבי כלשהו.  

, ישי 7.6.16ת כל היבט תקציבי, מהפרסומים מטעם מל"ג וות"ת בעיתונות )מירב ארלוזורוב, תכנילמרות שאין ב .40

משמע, על פי  ת.תכניליארד ש"ח ליישום הי( עולה שבכוונת מל"ג/ות"ת לבקש מהממשלה מ7.6.16פרנקל, דמרקר 

ת תקצובה בתכני שיעור משמעותי על סכוםת בסכום העולה בתכניהפרסומים מל"ג וות"ת מתכננות לתקצב את ה

גובהו העצום של הסכום מעלה ביתר שאת את הצורך לפרט כיצד הוא יושקע, לפי התכנית לחומש  החומש הקודמת.

 .הבא

פירוט של  ןת חומש מבלי שעומד בפניהתכנילאשר  וות"ת לא יכולותמל"ג ועוד יודגש בהקשר זה, במישור המנהלי,  .41

ת, ובלעדיה, אין ההחלטה המנהלית תכניקציבית היא אבן יסוד לכל . ברי, כל עלות תתתכניהעלות התקציבית של ה

ת החומש מעוררת חשש ממשי לאפליה בין הסיוע הניתן לסטודנטים חרדים, תכניתקיפה. זאת, בפרט נוכח העובדה ש

  לבין הסיוע לקבוצות מוחלשות אחרות, דוגמת ערבים. 
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 תתכניהיעדר נקודת סיום ל

למחירים הקשים של פגיעה בשוויון,  שהן מודעותלפיה מדובר באמצעי זמני, כיוון וות"ת למרות הרטוריקה של מל"ג  .42

ות תכנית כל נקודת ציון בזמן או ביעד מספרי כלשהו, שתסמן את הרגע שבו יהיה ראוי ומוצדק לסגור את התכניאין ב

נוטים להיסגר. נשכרים או  . אין זה מקרי. תכניות ומוסדות אקדמיים שנוסדים אינםלחרדים המיוחדותהאקדמיות 

המשמעות היא שהאמצעי הזמני לכאורה,  –נקנים בניינים, נבנות ספריות וחדרי מחשבים ומעבדות, נשכרים מרצים 

שזמניותו הצדיקה סטייה מעקרונות יסוד של שוויון וכבוד האדם, מתקבע כחלק מנוף האקדמיה הישראלית, ורק 

, או ומנגנון סגירה ות המופרדותתכניו לקבוע מועד ברור וקרוב לסיום המכאן שיש לבחור: אילך ויתבסס ויתרחב. 

 .  לנהל את הדיון תוך הנחת עבודה שמדובר בהסדרים קבועים לעשרות שנים, וללא סיום נראה לעין

 מוסדות אםהעברת הפלטפורמות לחסות  –אי קיום ההתחייבויות בתכנית החומש הראשונה 

ימת פעלו שתי פלטפורמות בתקצוב ות"ת כמסגרות יחודיות לחרדים. תכנית לפני הפעלת תכנית החומש המסתי .43

למסגרת  להעביר את הפלטפורמות המח"רים היתה אמורה להחליף את הפלטפורמות. במסגרת, היתה התחייבות

של מוסד  –אקדמית ומנהלית  –כדי להבטיח בקרה אקדמית הדוקה ואחריות מלאה  המח"רים,ולכללי ההפעלה של 

. השארות , וזה עוד מאפיין של אי ההצלחה בתכנית המסתימת. מהלך זה לא הצליחמוכר להשכלה גבוהה

על צביון האקדמי והמנהלתי, לרבות הפלטפורמות כמסגרות עצמאיות מעלה שאלות קשות לגבי אפשרות הפיקוח 

 וטעונה תיקון דחוף.  ,ההפרדה בלימודים

  בהפרדהני תואר ש –שאלות שנותרו פתוחות 

התכנית מצהירה כי הרחבת הלימודים הנפרדים גם לתואר השני ראויה לעיון מחודש. זהו שינוי מדאיג מעמדתה של  .44

שדי בתואר הראשון כדי להנגיש את ההשכלה הגבוהה לחרדים,  בגישהמל"ג עד כה, שלפחות ברמה המוצהרת דבקה 

חורי פתיחת תארים שניים תשמוט את הקרקע מא. למחקר( 18)ע'  ועמדה בפרץ הדרישות לפתוח תכניות כאלה

. הצהרתה של מל"ג שהיא רואה את ההפרדה כאמצעי חריג וקשה, ולכן כאמצעי שיש להגבילו אך ורק לתואר הראשון

במכתב מאגף הכספים באוצר ליו"ר ות"ת דאז, שהוגש בנספחי התשובה לעתירתנו,  כדוגמה אחת מיני רבות נזכיר כי

יוכרו לימודים  –ח"רים הסתמכה, בין השאר, על העקרון ש"המסגרת תשמש כאמצעי מעבר בלבד נכתב כי תכנית המ

 .  (7.7.2013לתואר ראשון בלבד" )מכתב מאת סגן הממונה על התקציבים ליו"ר ות"ת, 

 פתיחת כיתות החרדים למגזרים נוספים –שאלות שנותרו פתוחות 

אפס סובלנות להשתתפותם של תלמידים שאינם עונים להגדרה הברורה של החומש הראשונה, יש לגלות לפי תכנית  .45

מאיימת לפרוץ את הסכר הזה. בכך מסתמנת סטייה חרדיות לפי הקריטריונים שנקבעו. תכנית החומש החדשה 

רק עבור  , ככזה,הרואה בלימודים בהפרדה חריג בעייתי המוצדקשל מל"ג, עמדה העקרונית ממשית ומדאיגה מה

לא קובעת כנית החומש . ת(40ע' ) של סטודנטים שאינם חרדים 10%המחקר ממליץ על הקפדה על שוליים של חרדים. 

 להכרעה עתידית.  מסמרות בנושא, אלא משאירה אותו

לימודים היא רואה את התחייבויות מל"ג כי  תסתורלסקטורים נוספים  בתנאים של הפרדהפתיחת הלימודים כאמור,  .46

ולכן מצומצם. פתיחה כזו גם מהווה שינוי מדיניות ונסיגה מעמידתה האיתנה בבג"ץ  בעייתיבבחינת חריג בהפרדה 

 לפתוח מסלולי לימוד נפרדים גם להם. מול דרישות של חרד"לים 

 מלבד זאת, הרעיון שאפשר יהיה לשלוט במספרם ובשיעורם של הסטודנטים שאינם חרדים איננו מעשי או ריאלי. .47

. כל מי שבקיא לסקטורים נוספים לא תוכל להישאר בגדר שוליים מצומצמים כמתוכנן פתיחת הלימודים הנפרדים

בפרקטיקה של הרשמה ללימודים אקדמיים יודע שלא תהיה כל אפשרות מעשית להגביל מראש את מספר 
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הסטודנטים הלא חרדים. בעת ההרשמה אין לדעת, למשל, כמה סטודנטים יממשו את מועמדותם. מלבד זאת, ברגע 

יפרץ הסכר ויתאפשרו לימודים בהפרדה לחלק מהחרד"לים והדתיים הלאומיים, יהיה זה בלתי אפשרי לעמוד שי

אף מבחינה משפטית, ספק אם ניתן  בלחצים של סטודנטים נוספים ממגזרים אלה לקבל גישה ללימודים נפרדים.

הסוציולוגיה  ל האחר הדבר יאסר.יהיה להסביר מדוע לסטודנט דתי אחד יותר להשתתף בכיתות המופרדות, בעוד שע

של ציבורים אלה בעשורים האחרונים מלמדת על הקצנה בפרקטיקות ההפרדה )למשל, בכיתות הנמוכות בבתי הספר 

באופן שצפוי להפוך את הלימודים הנפרדים לנורמה המצופה מכל סטודנט או סטודנטית היסודיים ובתנועות הנוער(, 

 . בציבורים אלה

לרפא מקצת צפויה לפתור שתי בעיות. ראשית, של הלימודים לציבורים נוספים פתיחה כזאת כנית, הת מגבשי לגישת .48

מנוקשות ההגדרות המגזריות, שפוגעות בין השאר ביוצאים בשאלה, או באנשים המקיימים אורח חיים חרדי שאינם 

ה שונות מהם, ובכך לצייד אותם בוגרי התיכונים הרלוונטיים. שנית, לאפשר לחרדים לבוא במגע עם קבוצות אוכלוסי

. את דיוקו של המבחן הענייניבכלים חברתיים ותרבותיים למציאת תעסוקה. את הבעיה הראשונה ניתן לפתור על ידי 

הבעיה השניה ניתן וצריך לפתור לא על ידי הבאת לא חרדים לכיתות חרדיות, אלא על ידי הבאת חרדים לכיתות 

 אלית. רגילות ומגוונות מבחינה סקטורי

אכן תובא ולפתוח את כיתות החרדים למגזרים נוספים, כוונה זו  נחנו מצפים שאם תשקול מל"ג לשנות את עמדתהא .49

 הציבור כמתחייב וכמובטח.  לתגובות

היבט נוסף וחשוב לא פחות של השאלה למי מאשרות מל"ג/ות"ת לימודים בהפרדה מגדרית קשור למוסדות קיימים,  .50

המכללות לחינוך של חמ"ד של סטודנטים שאינם חרדים, שבהם מתקיימת הפרדה כזאת. הדוגמאות הבולטות הן 

ת הכרה למוסדות אלה, כל עוד . לפי עמדתה המוצהרת של מל"ג בעצמה, אין כל הצדקה להמשיך ולתומכון לב

 הלימודים בהם מתקיימים בהפרדה בין המינים. 

 על מכללות לא מתוקצבותגם  – אחריות מל"ג לגבי תכניות אקדמיות לחרדים

למוסדות  כמעט בכללאינם מתייחסים  כולם –שנלווה לה  והמחקרהשניה תכנית החומש תכנית החומש הראשונה,  .51

, ובראשם הקריה האקדמית אונו, הגוף המוביל מבחינת מספר ם חרדיםאקדמיים לא מתוקצבים המלמדי

. אמנם מוסדות אלה אינם מקבלים חלק מהעוגה התקציבית של ות"ת, אך הם הסטודנטים החרדים הלומדים בו

יון להעניק תארים נמצאים בסמכותה של מל"ג כרגולטור של הלימודים האקדמיים בישראל, וכמעניקה רש

ת אותם ולוקח ה המגדרית במוסדות אלה, וכן אינןלנטר את צביון ההפרד ות"ת מזניחות את חובתןומל"ג . אקדמיים

 . נסביר. בחשבון בבדיקת הצלחת התכניות האקדמיות לחרדים

כוללת את המכללות הלא מתוקצבות תחת סמכותה בנושא ההפרדה איננה עולה שמל"ג הנזכרים לעיל מהמסמכים  .52

כך, נותרנו  מל"ג איננה מקיימת את חובתה על פי דין לנטר את צביון הלימודים במכללות הלא מתוקצבות. המגדרית.

את הסטנדרטים שקבעה בנושא ההפרדה עם שטחי הפקר אקדמיים, שבהם מל"ג רואה עצמה פטורה מחובתה לאכוף 

הנוגעות לתקצוב לבין סמכויות דומה שיש צורך להזכיר מושכלות ראשונים: אין לבלבל בין סמכויות . המגדרית

הנוגעות לפיקוח על רמת הלימודים ואופיים. על מל"ג להחיל את סמכות הפיקוח שלה, בוודאי בכל הנוגע להפרדה 

 מגדרית, גם על מכללות פרטיות. 

לכל אורך הדרך, כולל במחקר המלווה, הדיון מתרכז השמטה זו מתפרסת גם על איסוף הנתונים למחקר המלווה.  .53

"רים והתעלמות כמעט גורפת מהתוכניות הלו מתוקצבות. גם אלה באחריותה של מל"ג מבחינת פיקוח על צביון במח

אנו מתקשים להבין כיצד ניתן להעריך את חמש השנים הראשונות להשכלה אקדמית של חרדים הלימודים ורמתם. 

כל צדיק את סבירותה של מדיניות מל"ג לה ניתןלא מכללות לא מתוקצבות. בנוגעים לבלי לכלול נתונים רלוונטיים 

 . מדיניות זו לא התבססה על תשתית עובדתית מלאה ועל תמונה שלמה של הלימודים האקדמיים לחרדיםאימת ש
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 האם הגישה הנוכחית תשיג את יעדיה – המישור האינסטרומנטלי .ד

 ות והתועלת שבהן איננה בליבת עמדתנו, ולכן נעסוק בה בקצרה. תכנישאלת ההצלחה שב .54

כנית החומש , תה'(ככל שניתן להבין מהמחקר )שלבעיות המתודולוגיות שלו ולהיעדר הגיבוי האמפירי נתייחס בחלק  .55

 . בשנותיה הראשונות לא נחלה הצלחה לפי המדדים שקבעו יוצריה

, ואם משקללים מהגברים אחוזי נשירה גבוהים מאוד )יותר ממחציתות הקיימות הן תכנית המרכזיות בשלוש הבעיו .56

)לא  להשתלב בשוק העבודהשל בוגרי המח"רים קושי (, מהגברים 75%-גם את אחוזי הנשירה מהמכינות אז מדובר ב

 ות.תכניהחלק מ של יעד אקדמי, אך בהחלט יעד שמל"ג הגדירה כחלק מיעדי התכנית(, ובעיות ברמתן האקדמית

, וחבל. כל לנשירה שעליהן מדווחים הנושריםהמחקר לא בחן מדוע שיעורי הנשירה הם כה גבוהים ומה הסיבות  .57

. נשירה עקב חוסר התאמת הלימודים לאורח 1שנותר הוא לשער. הסיבות שאפשר להעלות על הדעת כסבירות הן: 

שירה עקב היעדר תמיכה כלכלית . נ2. פחד מהתפקרותו החיים ולתרבות החרדית, רצון לחזור ללימודי קודש

. נשירה עקב הקושי 4. למחקר( 30וקשיי המכינה )ע'  קושי לימודי בשל היעדר לימודי ליבה. נשירה עקב 3מספיקה. 

במציאת עבודה בתום הלימודים והתחושה שההשקעה בלימודים אקדמיים איננה משתלמת. כיוון שלא ניתן לדמיין 

ספקת כיום )ובראשה הפרדה בין המינים והדרת מרצות(, לא נראה שיש מה הנגשה תרבותית מעבר למה שמל"ג מ

, מלבד פעולות הסברה ואולי גם תגבור של הליווי האקדמי והמנטורינג התרבותי לסטודנטים 1לעשות לגבי סיבה 

מתמודדת עם , ובוודאי שאיננה 2תכנית החומש איננה מספקת מידע מפורט על ההתמודדות עם קושי החרדים. 

ביטול ההפרדה המגזרית הם, כפי שעולה מן המחקר,  4. הדרכים להתמודדות עם קושי (3קושי וגיית לימודי הליבה )ס

ויגדיל את הרישות  את הקושי התרבותי של סטודנטים חרדים להשתלב בשוק העבודה יפחיתוהמגדרית. ביטול כזה 

ז המחקר בלי לפרט די הצורך, של פערים ברמת , וכן ירפא את הבעיות, שעליהן רומלמחקר( 34המקצועי שלהם )ע' 

לכך יש להוסיף את הממצא . (13)ע'  הרגילותוהמכללות הלימודים האקדמיים בין המח"רים לבין האוניברסיטאות 

(, מה שעשוי 48שנות לימוד בממוצע )ע'  3-מלימודיהם עושים זאת אחרי יותר מהנושרים לפיו הסטודנטים החרדים 

אינם נעוצים בקושי תרבותי אלא בקשיים כלכליים, לימודיים של הסטודנטים החרדים ם ללמד על כך שהקשיי

 ותעסוקתיים. 

ת החומש היוצאת, שעל פיהם החסמים העיקריים תכנינתונים אלו מתווספים לנתונים הברורים ממחקרים שקדמו ל .58

יסודית  הם פערי השכלה העומדים בפני סטודנטים חרדים )ובמידה פחותה בהרבה, בפני סטודנטיות חרדיות(

אקונומיות. שני חסמים אלו אינם -, המקשים על השתלבות במסגרת האקדמית, ורקע של מוחלשות סוציוותיכונית

נוגעים כלל ועיקר לשאלת קיומה של הפרדה, והכלים היעילים להתמודד עימם הם הקמת מכינות ייעודיות 

אקונומית )וברי, כי על התמיכה -הסובלים ממצוקה סוציו , ומתן תמיכה לסטודנטיםהשכלהלסטודנטים בעלי פערי 

 להיות מבוססת על הצורך הכלכלי, ללא תלות בזהות מבקש התמיכה(.

האם מערכת ההשכלה הגבוהה היא האמצעי  –חשוב מכך, דומה שהשאלה החשובה יותר היא השאלה המקדמית  .59

לא רק שיש מסגרות הכשרה מקצועית שעשויות המתאים ליישום מדיניות של עידוד חרדים להשתלב בשוק העבודה. 

להיות אפקטיביות יותר בהשגת יעד זה עבור חרדים רבים, וגם להיות זולות יותר ולחסוך את הדילמות הנוכחיות, 

 אקדמית כלשהי. -אלא שעולה שאלה האם מערכת ההשכלה הגבוהה ראוי שתשמש כלי לקידום מדיניות חוץ
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 התנהלות מל"ג בעקבות העתירה ובשימוע –פגמים במישור המשפט המינהלי  .ה

סוף תקופת השימוע, מל"ג/ות"ת פעלו בניגוד להוראת בג"ץ  ,( ועד היום2014חלטה בעתירה )מרץ מאז ניתנה הה .60

מהדין הכללי, על דרך של מעשים ושל מחדלים שחלקם יפורטו כאן. אנחנו מקווים שהמשך  ולמחויבויותיהן

על י המשפט המינהלי ויתאפיינו בהקפדה רבה יותר על כלל התנהלותן בגיבוש תכנית החומש הסופית וביישומה

 חובותיהן כרשות ציבורית.

בחוסר שפועלות לימוד  ותתכניירת סגאי נקיטת צעדים אפקטיביים ל –אי קיום החלטת בג"ץ 

 סמכות

 בהפרדה גבוהה להשכלה מתוקצבים מוסדות של פעילות על בפניכם והצבענו אליכם פנינו 7.1.2016-ו 8.11.2015 ביום .61

 האקדמי המרכז, לב האקדמי והמרכז אפרתה-אמונה מכללת ובהם, פלטפורמות ואינם רים"מח אינם אשר מגדרית

 ג"מל מדיניות פי על שגם כך על עמדנו(. לב האקדמי המרכז תחת מנהלי באופן כולם שפועלים) לוסטינג ושלוחת טל

 או המינים לשני אלו מוסדות לפתיחת לפעול יש ומשכך( בכיתות מהפרדה בשונה) בקמפוסים הפרדה על איסור חל

החרדית  ות"ת לשילוב האוכלוסיה-הבהרות בעניין תכנית מל"ג" 1047/12 )ראו למשל החלטת מל"ג לסגירתם

 . (3.3.2015, בהשכלה הגבוהה"

 ביום נשלח אשר במכתבכם טענתם, גבוהה להשכלה מוכרים במוסדות שמדובר מחלוקת שאין הגם, הההתמי למרבה .62

 חלים לא זה לעניין ג"מל שעקרונות הרי, מגדרית בהפרדה החומש תתכני לפני פעלו אלו שמוסדות שמאחר, 4.2.2016

 . עליהם

 על המושתתת, שלו למדיניותו בניגוד פעולה תירלה רגולטור ולכי כיצד – להאמין ולא העיניים את לשפשף, לקרוא .63

 ? רב זמן נמשכת הפסולה שההתנהגות בטענה, החוק

 ההשכלה מסגרות על כולל לפיקוח מחובתה התפרקה למעשה ג"שמל עדים כאלף מלמדות אלו שתשובות נדמה .64

 שלה למדיניות בניגוד לפעול להמשיך בהפרדה למוסדות מתירה והיא, מגדרית בהפרדה לימודים המקיימות הגבוהה

 . עצמה

 

 היעדר נתונים על צביון ההפרדה בין המינים – אי קיום החלטת בג"ץ

 האוניברסיטאות לפעולת מידה אמות תכלול ההצעההחלטת בג"ץ קובעת בזו הלשון, לגבי תכנית החומש החדשה: " .65

 ותכנית ,לתלונות והתייחסותם( סוקרי) םאקטיביי פיקוח מאמצי על  מידע כן, ושיופקו לקחים פי על והמכללות

המחקר מסתפק באמירות כלליות לפיהן הרושם של החוקרים הוא שהנחיות מל"ג בעניין זה והנה,  ."המשכית פיקוח

פסק זוהי הפרה בוטה של לא נשמרו. המחקר לא מתחייב לממצאים, ומספק כמה התרשמויות אנקדוטליות בלבד. 

 . בג"ץדינו של 

לכאורה, ובעקבות מסקנת המחקר כי המצב הפעילה מל"ג בעקבות היעדרם של כל נתונים על סוגי האכיפה והפיקוח ש .66

רע, אין אלא להסיק שמל"ג לא נקטה כל אמצעים, או לפחות כל אמצעים אפקטיביים, לאכיפת  בתחום זה הוא

 הוראותיה בנושא זה. 

: כולנו יודעים כי לא המרצים והמרצות, ולא כי יוקם קו חם לפניות היא לעג לרשההבטחה בתכנית יתירה מכך,  .67

, הם אלה שייפנו להלין על צביון ות הלא מתוקצבותתכני, בפלטפורמות ובהסטודנטים והסטודנטיות במח"רים

קיצוני צריך להיעשות על ידי הגופים שהצהירו שהם מזהים שההפרדה היא חריג אקטיבי -הפרוההפרדה. הפיקוח 
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ונזכיר, כפי שהוסבר לעיל, שממילא לעובדי הקו החם לא יהיה וזמני ללימודים אקדמיים, ושיש לצמצמו ככל האפשר. 

 כל סעד להעניק לנפגעים, משאין בידה של מל"ג כלים להבטיח את ההגנה על מי שנפגעו מהדרה ואפליה. 

 

 היעדרו של היבט תקציבי מטיוטת תכנית החומש –אי קיום החלטת בג"ץ 

ה ניתן להגיב ברצינות לא ניתן לדבר על תכנית שעליהתכנית שפורסמה לא כוללת התייחסות תקציבית משום סוג.  .68

. ההתבטאויות בעיתונות, שהוזכרו לעיל, לדיון ציבורי גם עליו להיות פתוח, ששלה תקציביההיבט בלי למסור את ה

מש הקרוב, סכום שהוא גדול עשרת מונים מההקצאה לתכנית נית להקצות מיליארד שקלים לחולפיהם מדובר בתכ

 מעוררות את השאלות התקציביות ביתר שאת.  –החומש הראשונה 

 ניסיון לאשר תכניות חדשות והארכת תכניות קיימות –אי קיום החלטת בג"ץ 

רים חרדים במכללת אורנים, וכן לאשר הארכתן מל"ג ביקשה לקיים הליך של אישור תכנית חדשה למו 2016במאי  .69

של שתי תכניות מח"ר במכללה האקדמית הדסה. החלטות כאלה מהוות בעיננו הפרה של הצורך להקפיא את המצב 

הכוונה לאשר תכנית חדשה, ומצרים על כך הנסיגה מהקיים עד לאישור תכנית החומש הבאה. אנחנו מברכים על 

 . השגותינודיון על אף ששתי התכנות האחרות הובאו ל

 

 המלווה פגמים במחקר

יכולת לשפוט את תוקף הממצאים  להעניק לקוראים כלהמחקר המלווה נוקט בלשון כללית ובמסקנות עמומות, בלי  .70

כי בקשתנו במכתב אליכם מיום מקצתן לצורך המחשה. נוסיף הדוגמאות לכך רבות, ונמנה רק . והמסקנות שלו

 לקבל את מסד הנתונים עליו התבסס המחקר לא נענתה.  31.4.2016

בנושא יסודי כמו איכות ההוראה במח"רים, : פורטתמהתרשמות לא מגובה בנתונים ולא  –פערי הרמה הלימודית  .71

קשה להבין כיצד מחקר שעוסק בהישגי המחקר מציין, באופן תמוה, כי הוא "לא עסק בבחינת העמידה ביעד זה". 

ם אה ופערי הרמה בין המח"רים לבין הלימודיאיננו נותן דעתו באופן מעמיק ורציני לשאלת איכות ההור המח"רים

 של הדוק בפיקוח הצורך בדבר התרשמנולצד זאת, החוקרים מציינים כי ". הרגילים במוסדות להשכלה גבוהה

למחקר(.  29" )ע' ריםח"המ לבין האם-המוסד בין ובמבחנים המרצים באיכותה, ההורא בתכני זהות על שמירה

 נדמה שמיותר לפרט: התרשמות שאיננה מגובה בנתונים איננה תקפה מחקרית ולא ניתן להעריכה ברצינות. 

: בנושא ליבה שממנו נולד הליך דוגמה נוספת להתרשמות שאיננה מגובה בנתונים –צביון ההפרדה המגדרית  .72

ירה ש"בסיורים שערכנו במוסדות, התרשמנו שהחלטת השמוע, הוא נושא ההפרדה המגדרית, המחקר מסתפק באמ

ו"עושה רושם שהחלטת המל"ג על אופי ההפרדה  .(37)ע'  המל"ג על ההפרדה בקמפוסים אינה נשמרת במלואה"

באיזו מידה החלטת המל"ג כן נשמרת? באילו היבטים היא נשמרת (. אמרו ולא יספו: 18במח"רים טרם יושמה" )ע' 

 קף? באילו מוסדות? דבר מזה לא נמסר, ונדמה גם שלא נבדק במידה המתבקשת. ובאילו לא? באיזה הי

: כל שאנו יודעים מן המחקר הוא כי ישנה "זיקה כמעט מלאה השוואת רמת הלימודים בין המח"ר לקמפוס האם .73

האם הושוו סילבוסים  –(. מהי זיקה כמעט מלאה, וכיצד הממצא הזה גובש 21בין תכני המח"רים למוסדות האם" )ע' 

 ומבחנים למשל, הם רואיינו מרצים המלמדים בשני המוסדות, וכו'. 

מציין כי שאל סטודנטים חרדים על נכונותם המחקר : עמדות הסטודנטים באשר ללימודים נפרדים או מעורבים .74

בהיעדר חלופה. הרושם הראשוני הוא שנשאלו סטודנטים משני המינים, אך  ד באופן מעורב בקמפוסים הרגיליםללמו
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שנשאלו רק מקבלי מלגות ק.מ.ח. רק מי שמתמצא בנבכי דרכי המימון של סטודנט חרדי יוכל  קריאה זהירה מלמדת

העובדה . מלבד זאת, כמובן, תמוה שנשאלו רק הגברים, וזאת לא רק לאור גברים בסטודנטים רקלדעת שמדובר בעצם 

הפשוטה שהלימודים במח"רים מוצעים לשני המינים, אלא לאור הטיעון החוזר ועולה מצד מל"ג כי הגישה המתנגדת 

אמנם נשים מדוע לא לברר זאת איתן? אין כאן אלא עוד אינדיקציה לכך ש –להפרדה תפגע בעיקר בנשים. אם כך הוא 

בוודאי מאז תחילת תכנית החומש  –של מל"ג/ות"ת  עיקר מעייניהןמהוות רוב בקרב הסטודנטים החרדים, אך 

סטודנטים חרדים גברים, ואכן לשם הולכות רוב המלגות ומשם נולדה תרבות ההפרדה בין  לעודדהוא  –הראשונה 

 המינים. 

 רמהה על מעיד בהפרדה במוסדות לומדים שכבר סטודנטים בקרב השאלון ביצוע כי, זה בהקשר לציין יש ועוד .75

מספקת של המחקר. מדובר בקבוצה של סטודנטים שכבר בחרו ללמוד במוסד בהפרדה, וזאת  הבלתי המתודולוגית

המסגרת בתוכה הם פועלים. מה ההפתעה, אם כן, שכשני שליש מחברי קבוצה זו מעדיפים את המוסדות בהפרדה 

 מגדרית? 

, אך במוסד מעורבללמוד טודנטים הגברים מוכנים מהס 35%-המחקר מוצא שבאותו עניין, : מתודולוגיה לא שקופה .76

 כל פירוט מה בדיוק נשאלו הסטודנטיםשל נתון זה. לא נמסר ולהבין את משמעותו אין כל דרך להעריך את תוקפו 

כמו . היה מדובר בראיון איכותני, וכוליאולי ש (, או1-5, האם הם דירגו את בחירתם )למשל, בסולם של ובאיזו דרך

 ואילו חסמים אפשר לנסות להסיר כדי לעודד חרדים נוספים ללמוד במעורב. %35ק מה מאפיין את אותם כן, לא נבד

מהם החסמים העומדים בפני סטודנט או סטודנטית  –את שאלת המפתח שכחו עורכי המחקר לשאול, והיא משמע, 

שכחה בשל חוסר תשומת . ספק אם שאלה חשובה זו נחרדית המבקשים ללמוד במוסדות הכלליים להשכלה גבוהה

הדאגה לב, ומתעורר החשש שהיא נשכחה משעורכי המחקר ידעו היטב שהתשובות לשאלה לא יעלו בקנה אחד עם 

 ת החומש המוצעת.תכנילהמשך קיומם של המח"רים ועם 

י : לדוגמה, אין זה מספיק לכתוב שנעשו שיחות עומק עם אנשי סגל ביקורתיים כלפהיעדר פירוט של המרואיינים .77

ת, בלי לפרט מה השתייכותם המוסדית, מספרם, תפקידיהם ותחומיהם. מלבד זאת, במלך המחקר לא מובא תכניה

ולו ציטוט אחד מראיון או הפניה אחת לראיון, באופן שמקשה אף הוא על כל חוקר במדעי החברה להבין מה מקור 

 ההתרשמויות ואיך יש להעריכן. 

 מים בהליך השימועגפ

צריכה לעשות זאת בלב פתוח ובנפש חפצה, כפי שקבעו עשרות  עמדות הציבוררשות ציבורית המצווה לשמוע את  .78

שימוע משדר, למרבה הצער, התנהלות כאילו קפאה האופן שבו מל"ג ניהלה את הפסקי דין של בית המשפט העליון. 

עם ציבור הסגל  , לצד הציבור החרדי,ובראשועם הציבור,  כן לנהל שיחרצון ניצול ההזמנות לשיח פתוח ובמקום , שד

 היא אמורה לשרת.  בוהה, והציבור שאת האינטרסים שלוהבכיר, שבאופן טבעי מכיר היטב את תחום ההשכלה הג

ההליך פורסם רק . דעה על פרסום תכנית החומש והמחקר ופתיחתן להערות הציבורהו פורסמהלא תחילת ההליך:  .79

יה לפספס צפוי החג, ובוודאי לא בת, . מי שאין זה מהרגלו לבקר באתר המל"ג תדירו  באתר המל"ג, בחול המועד פסח

ת ותחילת מרוץ שלושת תכניימים אחרי פרסום ה 10מודעה בעיתון מעריב ) פורסמהכי  אותו. במכתבכם השבתם

במועדות בפונט  , ונוכח המציאות בה מעטים מעייניםהיא לא מכובדת, לאור תפוצתו הזניחה של עיתון זה החודשים(

היא מקוממת  ,כתבה של מרב ארלוזורוב פורסמהפיה להנוספת, תשובתכם  זערורי בעמודים האחוריים של העיתונים.

-. שנית, מדובר בכתבה מכפי שהיה ראוי מדובר בכתבה ולא בהודעה של הרשות הציבוריתגם כאן אף יותר. ראשית, 

רביעית, תמוה שמל"ג ית, אין כל איזכור בכתבה לשימוע הציבורי. וביוני, כחודש וחצי לאחר פרסום התכנית. שליש 7

לבסוף, אותה מחובותיה להודיע על השימוע.  ותכאל שופר להודעותיה, שפוטר ות לכאורהעצמאי מתייחסת לכתבות
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 תה לפי הוראת בג"ץ )ראותכנימן הראוי היה שהעותרים, שהזכירו שוב ושוב כי על מל"ג לפרסם את  באופן ספציפי

 . תתכניירה על פרסום העה ישיקבלו הוד, (17.2.2016מיום ו 7.1.2016 מיום ,8.11.2015 נו מיוםילמשל מכתב

חודש האחרון לשימוע, הוסרה תכנית במועד לא ידוע בערך בראשית ה – מאתר המל"ג היעלמות תכנית החומש .80

הוראת בג"ץ לפרסם את התכנית לתגובות החומש מאתר מל"ג. הסרה זו היא לא רק תמוהה, אלא גם מהווה הפרה של 

בלי לפתע ו. ושוב, להסרת התכנית הציבור למשך שלושה חודשים. שאלותינו בעניין זה לא נענו ולא ניתן כל הסבר

מקום מושבה המקורי והטבעי  –להודיע על כך, חזרה תכנית החומש למרחב המקוון, הפעם לא לצד המחקר והמצגות 

  . רצון לנהל הליך נאות-, שממשיכה לשדר חוסר שקיפות ואיזו התנהגות תמוההלשהו. אלא לעמוד אחר ונפרד כ –

היה רצוף פגמים פרוצדורליים ומהותיים. החל בכך שההודעה עליו יצאה גם היא  26.7.16יום ב השימוע בעל פהגם  .81

המשך בכך שההרשמה לשימוע נסגרה באופן חד צדדי לפני המועד  "ג, ופרק זמן קצר לפני התקיימותו;רק באתר המל

ביולי(, והיה עלינו לכתוב לכם במיוחד כדי להתעקש על זכותנו להעיד בשימוע )ואיננו  14שעליו הודיעה מל"ג מראש )

המשך בכך שפרק הזמן  ימוע בשל סגירת ההרשמה הפתאומית(;בש מכמה עדים פוטנציאליים נמנע מלהעידיודעים 

המשך בכך  ואיננו מאפשר הצגת עמדה משמעותית;הוא, בלשון המעטה, לא ראוי  –דקות  6 –שניתן לשימוע בעל פה 

הדוברים מול )ולו על דרך של דף מחוץ לדלת, שמיידע את  העמדותמגישי לפני  שהנוכחים בחדר לא הציגו את עצמם

( שהציגו את עמדתם באותו יום )ואפילו לאחרים השימוע היה סגור לציבורחדר המשך בכך ש מי הם הולכים לעמוד(;

באופן תמוה שאיננו עולה בקנה אחד עם טיבו של שימוע ציבורי ואין לו כל הצדקה לאור תכלית השימוע, והעובדה  –

המשך בכך שבקשת חברי סגל לקבל תמליל של השימוע נענתה  עוסקת בעניינו של אדם פרטי כלשהו;שהיא איננה 

קלטה שלו בלבד, וכלה בכך שהשימוע התקיים לפני שהוגשו העמדות בכתב, וממילא לא ניתן בשלילה והובטחה ה

להניח, ולו באופן תיאורטי, שעמדה לפני הנוכחים בחדר עמדה מפורטת ומלאה שהשימוע בעל פה מהווה רק השלמה 

וחומר שהוא צריך  קללה. יתרה מזאת, אם השימוע מהווה התאמה למגיבים שלא רצו להגיש את עמדתם בכתב, אז 

  להיות גלוי ומתועד, ושהתיעוד שלו בכתב צריך להיות זמין לציבור.

 

 וסיכוםהמלצות  .ו

שקול שינוי גישה עמוק אנו סבורים כי בשלה השעה להן העקרוניות והן האינסטרומנטליות, שמנינו, מהסיבות  .82

הגישה לפיה אין מנוס מאשר  –הגישה שננקטה עד כה אתגר החשוב של שילוב חרדים בהשכלה הגבוהה. עמידה בל

לא השיגה את יעדיה, ויצרה בעיות אתיות, משפטיות, ואקדמיות  –להציע לחרדים לימודים בהפרדה מגזרית ומגדרית 

של  בהזדמנותופגיעה ות הלימוד, תכניבתחומים של הפליה מגדרית, פגיעה בחופש האקדמי, פגיעה באיכות 

 . עצמם לקבל הכשרה איכותית הן להמשך לימודים באקדמיה והן לשוק העבודההסטודנטים החרדים 

 בפלטפורמות ובמכללות הלא מתוקצבותבמח"רים, ות הייעודיות לחרדים תכניה ירתגהחליט על סהמלצתנו היא ל .83

את לימודיהם(, ולעודד את הסטודנטים  להשלים היוםשנים לכל היותר )על מנת לאפשר לסטודנטים שלומדים  3בתוך 

. אין ספק שסטודנטים חרדים רבים לא יעשו עבור ללימודים רגילים באוניברסיטאות ובמכללותהקיימים והחדשים ל

ם שיעורי הנשירה את המעבר, לפחות לא בשנים הקרובות. אבדן הסטודנטים הזה עשוי בהחלט להתקזז עם צמצו

האבדן יתקזז עם  –מוצאים תעסוקה כתוצאה מהלימודים הנפרדים. חשוב מכך , ועם הסטודנטים שלא הדרמטיים

ריפוי התחלואים הקשים המאפיינים את התכנית כיום, ובראשם הפגיעה במהות הלימודים האקדמיים והפגיעה 

 בשוויון, שתיהן תוצאה של ההסדרים הסגרגטיביים. 
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ממאמצים ות האקדמיות לחרדים, או כקריאה להימנע יתכנאין לקרוא את נקודות הכשל שפורטו כאן כקריאה נגד ה .84

. כפי שהראינו, יש דרכים לעשות זאת גם בלי לשלם את המחירים הקשים רציניים לקדמן, לפתחן ולהרחיבן

 המשולמים כיום, ושצפויים להיות משולמים בעתיד. 

יש לעשות חשיבה מחודשת שהתקיים בחודשים האחרונים מעיד על כך שהקהילה האקדמית בישראל סבורה ש ההליך .85

 . נשלח מכתב פתוחרבות על אופן ההנגשה של ההשכלה הגבוהה לחרדים. נשלחו למל"ג עמדות רציניות ומנומקות

(http://www.atzuma.co.il/malagharedim) י חברי סגל אקדמי, ובהם נשיא 700-עליו חתמו יותר מ

מל"ג תשגה, עניינית אוניברסיטאות לשעבר, זוכי פרס נובל, זוכי פרס ישראל, וזוכי פרסים אקדמיים חשובים נוספים. 

ופרוצדורלית, אם לא תשכיל להקשיב לקולות אלה במלוא הקשב, ולשקול מחדש, בפתיחות ולעומק, את הגישה 

 . לשילוב חרדים באקדמיה

שילוב במלוא המשאבים ובמלוא הרצינות, תוך מתן כל התמיכה האפשרית, אך כל עוד העקרון המנחה צריך להיות  .86

הדבר איננו מפר באופן בוטה עקרונות יסוד של המשפט והחברה בישראל, ובראשם שוויון בין המינים, וכן איננו סותר 

 את ליבת המהות של לימודים אקדמיים.  

 

 

 על החתום: 

 

          
 ד"ר יופי תירוש           ו"ד חגי קלעיע פרופ' נתי ליניאל
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