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  4' תגובה מטעם המשיב מס
  

  . לעתירהלהגיש תגובתו ) הטכניון: להלן( 4' מתכבד המשיב מס 5.3.15להחלטת בית המשפט הנכבד מיום  בהתאם

  עובדתי רקע  .א

 בטכניון הפועלות החרדיות הלימוד קבוצות .1.א

לאוכלוסייה זו  להנגישכשלוש שנים שהטכניון מפעיל תכניות ייעודיות לאוכלוסייה החרדית אשר תכליתן  מזה .1

 .  וסיכוייה להשתלב בשוק העבודה האת עולם ההשכלה הגבוהה ולשפר את יכולת

סטודנטים אשר החלו לימודיהם תוך התגברות על קשיים עצומים ברמה  150-תקופה זו נקלטו בטכניון כ משך .2

 .  קשיים אשר מטבע הדברים הובילו אף לנשירתם של חלק מן התלמידים, הכלכלית והחברתית, לימודיתה

 תהליך בעקבות זאת, וחרדיות חרדים של חדשות קבוצות בפתיחת להתמיד הטכניון הצליח, אלו קשיים חרף .3

 .החרדית הקהילה מן נציגים עם אמון בניית של ומתון איטי

בשיתוף פעולה ובחסות המועצה ) מסגרת חרדית(ר "מחהסטודנטים החרדים לומדות בטכניון במסגרת  קבוצות .4

 .להשכלה גבוהה

-ו 97.2' ס( השגויה המוצגת בעתירה העובדתית התשתית את דיוקה על להעמיד יש עניין של לגופו כניסה טרם .5

 150-כ בטכניון לומדים, כיום. רים הפועלים בטכניון"מחההפעילות של  מתכונתל באשר) לעתירה 125.5

הנמצאים בשלבים , סטודנטיות וסטודנטים חרדים המשולבים במספר קבוצות לימוד נפרדות לנשים ולגברים

 . שונים של מסלול הלימודים

 אשרמרכז ( ברק בבני השוכן" ר"מבחמרכז "מתקיימים ברובם בקמפוס הטכניון ובחלקם במסגרת  הלימודים .6

 ).גבוהה להשכלה המועצה ובתקצוב בפיקוח ומנוהל הוקם

) גברים 15- נשים ו 11(קבוצות נפרדות של גברים ונשים  שתי: כיום ארבע קבוצות לימוד פועלות הטכניון בקמפוס .7

 קבוצה. השני של לימודים במכינה קדם אקדמית המכשירה לקראת לימודים אקדמיים בשליש כיום נמצאותה

 קבוצה. להלן יוסבר עליה" מכינהקדם "ב לימודיה בתחילת כיום צאתמנ תלמידים 26 המונה גברים של נוספת

 תלמידים .גברים סיימה לאחרונה את לימודי הסמסטר הראשון של לימודים סדירים בטכניון 13 המונה רביעית

קבוצת הנשים הלומדות במכינה לומדת בכיתה , פיזית מבחינה .בטכניון שונות פקולטות חמש פני על פרושים אלו

קבוצת הגברים ביקשה ללמוד בכיתה המצויה בבניין . המצויה בבניין הפקולטה להוראת המדעים והטכנולוגיה

ופעילים בהם לומדים גם " רגילים"שני הבניינים הינם בניינים . המכינה הרגיל והטכניון נענה כמובן לבקשתה

 . נשים וגברים כאחד, ן הטכניוןסטודנטים נוספים מ

במסלול  ראשון לתואר הלומדיםתלמידים  16קבוצת גברים המונה : כיום שלוש קבוצות לומדותר "מבח בקמפוס .8

נוסף שהשתייך לקבוצה זו במהלך  סטודנט. כיום בסוף שנת לימודיהם השנייה נמצאיםואינפורמציה -גיאו

 24 המונה נוספת קבוצה. לימודיה במכינה התקבל ללימודי רפואה והמשיך את לימודיו בנפרד מיתר הקבוצה

 לאחרונהגברים התחילה  20- כקבוצה שלישית המונה . המכינה לימודי של האחרון שלישב כיום נמצאת גברים

  ".מכינה קדם"ב לימודים

 שלקראת הרי, גברים חרדים סטודנטים בפני רק נפתחו הטכניון שערי כאילו בעתירה נרמזל בניגוד כי יצוין .9

 הנשים בקבוצת הלימודים את לפתוח החלטה הטכניון קיבל החרדיות הנשים קבוצת של הראשון המחזור פתיחת

וזאת בשל החשיבות הרבה בהתנעת תהליך זה , אף אם הדבר יהא כרוך בהפסד כלכלי, של נרשמות מספר בכל

. ומתוך הכרה בכך שקבוצה קיימת של סטודנטיות חרדיות תקל על כניסתן של נשים חרדיות נוספות למסלול זה

 פועל יוןוהטכנמתעתד להיפתח מחזור נוסף של נשים במסגרת לימודי המכינה  2015יצוין כי לקראת חודש יולי 

  . זו קבוצהבמסגרת  לימודיםל מועמדות לגייס מנת על אלו בימים



 

  
  

סטודנטים במסלולים הרגילים לתואר ראשון בטכניון  9,200 -החרדים והחרדיות לומדים לצד כ הסטודנטים .10

 .הטכניוניתסטודנטים הלומדים במכינה הקדם אקדמית  500 -ולצד כ

הינם בעלי משפחות המגיעים ממעמד סוציואקונומי נמוך ועם בקבוצות החרדיות השונות  לומדיםה מרבית .11

על מנת לעמוד ברף הקבלה לצורך לימודים בטכניון נדרשים התלמידים . השכלה כללית ברמה נמוכה ביותר

חודשים במסגרתה לומדים התלמידים מקצועות יסוד  10-12-ללמוד תחילה במכינה קדם אקדמית הנמשכת כ

הקבלה ללימודים בטכניון הינה על יסוד הישגיהם של . ל"יח 5נגלית ברמה של פיסיקה וא, כגון מתמטיקה

 . כמקובל בטכניון לגבי תלמידי מכינה, התלמידים במכינה

 מגיעות הנרשמות הנשים שרוב בעוד. למכינה הנרשמים החרדים והגברים הנשים של המוצא בנקודת פער קיים .12

, זה רקע על. בלבד יסודית ברמה כללית השכלה למכינה הנרשמים הגברים לרוב, בסיסית תיכונית השכלה עם

 הכלים את להם המעניקה" מכינה קדם"ב הגברים לומדים חודשים שלושה משך, במכינה השתלבות טרם

 להשתלב המכינה לבוגרי שיאפשר כזה באופן נקבע הלימודים תחילת מועד.  במכינה לימודיהם לצורך הבסיסיים

 ).הקבלה בדרישות יעמדובאם ( בטכניון הרגילים הלימוד במסלולי יחסי באופן ברציפות

 הסברה מאמצי נדרשים זה במספר העמידה ולצורך נרשמים של מינימלי במספר כמובן מותנית הקבוצות פתיחת .13

 של פעילותו בצד, כיום. המכינה בוגר עמד שבראשו חיצוני גורם ידי על השיווק הליך בוצע, בתחילה. רבים וגיוס

  ".חבר מביאחבר " שיטת באמצעות השיווק מהליך חלק עצמתב חיצוני גורם אותו

יכולים להירשם ללימודים לתואר ראשון , שסיימו בהצלחה את לימודיהם במכינה ועומדים בתנאי הקבלה מי .14

 . בטכניון

 במידה, מדעיים אקדמיים ללימודים לפנות הבוחרים וחרדים חרדיות של הייחודיים לקשיים המודעות נוכח .15

 אף הומוגנית בקבוצה לימודיהם את להמשיך אלו לסטודנטים מאפשר הטכניון, תלמידים של מספיק מספר וישנו

 .הראשון התואר במהלך

-בגיאוהמחזור הראשון של המכינה המשיכו כקבוצה ללימודי תואר ראשון  בוגרי, לעיל כמוסבר, למשל כך .16

 . נמצאים כעת בשנה השנייה ללימודיהם מתוך שלושאינפורמציה במסגרת הפקולטה להנדסה אזרחית והם 

השני של קבוצת הגברים בוגרי המכינה בחרו חברי הקבוצה להתפזר בין הפקולטות השונות ונקלטו  במחזור .17

 . כסטודנטים מן המניין בתכניות הלימוד הרגילות ואשר על כן לא נשמרה הקבוצה הנפרדת

 תלמידים החרדיםל הטכניוניהסיוע  מערך .2.א

לימודיהם ולסייע להם להתגבר על חלק מן המכשולים  במהלךמנת להקל על השתלבותם של הסטודנטים  על .18

 הן מבוצע זה ליווי. ר"המחהעומדים בפניהם מעמיד הטכניון מערך תמיכה וליווי בסטודנטים הלומדים בתכניות 

עם  להתמודדות הקשורים איםבנוש ליווי הסטודנטים מקבלים הפרטני במישור. קבוצתי באופן והן פרטני באופן

בעיות משפחתיות והתמודדות עם בעיות הנוגעות ליחסי הסטודנט עם הקהילה החרדית ממנה , עומס לימודים

במישור הקבוצתי נערכים . כן ניתנים לסטודנטים שיעורי עזר במסגרת חונכות אישית. הוא או היא מגיעים

 . עורי עזר קבוצתיים במקצועות היסודמפגשים לקראת מטלות אמצע וסוף הסמסטר ונערכים שי

 . ליווי זה ניתן באופן שוויוני לגברים והנשים הלומדים בשלבים השונים של לימודיהם מערך .19

 בכך מותנה אינו זה סיוע מערך העמדת בגין לטכניון השיפוי, לעתירה 238-ו 70 בסעיפים לנטען בניגוד כי, יצוין .20

מערך סיוע עומד אף לרשות הסטודנטים אשר בחרו  אותו לפיכךו המופרדים במסלולים ילמדו שהסטודנטים

 הפקולטות בין התפזרו אשר המכינה של השני המחזור בוגרי גם, למשל כך". רגילים"לפנות למסלולי לימוד 

 .הנדרשים וליווי לתמיכה התלמידים זוכים השונות

 .המופרדים מסלוליםתמריץ לשלב סטודנטים דווקא ב לטכניוןכי אין יסוד לטענת העותרים כי  מכאן .21



 

  
  

 הגבוהה ההשכלה למערכת חרדים בקליטת קשיים .3.א

של הטכניון להשקיע מאמצים בקליטת אוכלוסייה חרדית נובעת מתפיסה ערכית בדבר החשיבות  ההחלטה .22

 . בקידום כניסתם של חרדים לשוק העבודה

שורה ארוכה של חסמים מקשה על חרדים , חרדיתהמצב הכלכלי הקשה המאפיין רבים מקרב החברה ה חרף .23

 השתלבות לקראת גבוהים ללימודים יציאה בדבר החלטה, חרדיים צעירה או צעיר עבור. להשתלב בשוק העבודה

 מכשוליםמן המועמד ללימודים להתגבר על  כההמצרי המאין כמות תתובעני החלטה הינה העבודה בשוק

 . נפשיים וחברתיים קשים, כלכליים

 1.אקדמיים תארים ולרכישת כלליים ללימודים החברתית ההתנגדות הוא זה בהקשר הבולטים החסמים אחד .24

זו נובעת ממגוון סיבות וביניהן החשש מפגיעה באורח החיים החרדי ומפני תשלום מחיר חברתי גבוה  התנגדות

ברך עצמו אלא גם על ידי בני מחיר חברתי זה משולם לא רק על ידי הא, לרוב". עולמה של תורה"בגין היציאה מ

 . משפחתו

קיומן של מסגרות לימוד נפרדות נועד לשכך ולהקל על הקושי החברתי הכרוך בכניסה , קושי חברתי זה לאור .25

 ומוכרת תומכת במסגרת זו חוויה את לעבור שגרתי לאנתיב  באותולעולם זר זה ולאפשר לאלו שבחרו בנתיב 

 :יחסי באופן

 בפרט, וחברתית דתית מבחינה רבים וקשיים סכנות בחּוּבה טומנת והמעשה העבודה לעולם היציאה
 החשש בשל .החרדית הקהילה של אמותיה 'בד שאינן עבודה-סביבת או לימודים-בסביבת כשמדובר

 ליצור חשוב ,זה חיים-באורח הפגיעה את האפשר ככל למזער וכדי ,החרדי החיים באורח מפגיעה הכבד
 לקהילה השתייכותו על וישמרו זו בתקופה החרדי בסטודנט שיתמכו וחברתיות תורניות מסגרות
 התלמיד שכן ,הכלל מן יוצאות תמיכה-קבוצות החרדיות הלימוד מסגרות משמשות זו מבחינה .החרדית

 2.דומה בתהליך הנמצאים חרדים צעירים עם רב זמן שוהה החרדי

 על להתגבר אקדמיים ללימודים לפנות המבקשים לצעירים מאפשרת נפרדות מסגרות אותן של קיומן, בנוסף .26

 :בדבר הכרוכה החברתית הביקורת

 חלקי באופן נמנעת גם וכך קלות ביתר הלימודים מסלול את לצלוח בעדם מסייעות אלו מובלעות
 ית/הסטודנט לומד עוד כל ,כלומר .החרדית בחברה גבוהים ללימודים המתנגדים מצד חברתית ביקורת
 ,מוחלטת כמעט מגדרית הפרדה קיימת בה מסגרת ,הקהילה מבחינת ומוגנת מפוקחת במסגרת ת/החרדי

 במלאכות עיסוק או נורמטיביים תורניים מלימודים התפנית את לנמק הצעיר לסטודנט יותר קל כך
 את יהוו אלו שמסגרות כך על הדעת את לתת המדיניות קובעי על ,לפיכך .חול ללימודי שונות קודש

 קשה יהיה מגדרית הפרדה שללא להניח סביר .הקרוב בעשור החרדים האקדמאים יצמחו בה התשתית
  3.הקרובות השנים בטווח בישראל החרדי המגזר בני מרבית עבור גבוהים לימודים ולקדם לקיים

במידה רבה ". מותרות"אם כן בגדר  ואינ, ולסגנונו החרדי החיים לאורח באופיין יתאימו אשר מסגרות של קיומן .27

באופן  פגעיי אקדמי במוסד לימודיםל לפנותהמועמדים השוקלים " ללכת לקראת"ניתן לומר כי אלמלא הנכונות 

 . משמעותי פוטנציאל ההתכנות של קיומן של תכניות אלו

                                                
זמין ב . 33בעמ , 2005, פלורסהיימר למחקרי מדיניותמכון מבט מבפנים  –מצוקה ותעסוקה בחברה החרדית , בצלאל כהן: ראו 1
–   

24adobe.pdf-www.fips.org.il/Site/System/UpLoadFiles/DGallery/4  
מכון ירושלים . מים ביחס ללימודים גבוהים במגזר החרדיעמדות וחס –חרדים לעתידם , בצלאל כהן ודן קאופמן, אסף מלחי 2

  .www.jiis.org.il/.upload/haredim.pdf -זמין ב . 72' בעמ, לחקר ישראל
ח במסלולים "של תלמידים חרדים הנתמכים על ידי קרן קמ מאפיניהם" תאמין –יגעת ומצאת ", אסף מלחי ומיכל בראל 3

יש לציין כי בהמשך מצוין כי מיעוט מקרב הסטודנטים היה . 26' בעמ, 2012אוקטובר , ת"ח משרד התמ"דו. אקדמיים ומקצועיים
במסגרות הלימוד מעוניין דווקא ללמוד במסגרת מעורבת אולם לא ברור האם שאיפה זו נובעת מהצמצום במגוון תחומי הלימוד 

-www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/B03C3AA5-DB3B-4CA8-B017 -ח זמין ב"הדו. המופרדות
DFC3B0426FD9/0/X12110.pdf.  



 

  
  

 החרדי הציבור השתלבות בפני המרכזיים החסמים, הקיים המחקר פיעל " לפיה העותרים לטענת בניגוד כי, יצוין .28

הרי שדווקא הספרות המצוטטת על ידי ) לעתירה 250' ס" (אינם חסמים שמקורם בהיעדר הפרדה הגבוה בהשכלה

 צעירים בפני העומדים המרכזיים החסמים אחד הוא תרבותי–העותרים עצמם מצביעה על כך שהחסם החברתי 

 :אקדמיים ללימודים פניה השוקלים חרדים

זוגם וחברי קהילתם -שמרבית הסטודנטים החרדים מצהירים כי זכו לתמיכה מצד בניעל אף העובדה 

תרבותיים שונים בין האוכלוסייה הכללית לקהילה -פערים חברתיים, בעת הפנייה ללימודים גבוהים

הלימודים האקדמיים  .החרדית מהווים חסמים משמעותיים בעת הפנייה ללימודים גבוהים ואקדמיים

לימודים אלה נתפסים כאיום על תפיסת העולם . בהתנגדות רבה בקרב הקהילה החרדיתעדיין נתקלים 

שהוא סמל למודרניזציה ולחילון שגרמו  ',השכלה'הם קשורים למונח . החרדית ועל אורחות חייה

   4.לנטישת הדת ואורח החיים הדתי במאות האחרונות

  :זה חברתי קושי לע להתגברות משמעותי כפתרון נתפסת המגדרית ההפרדה, לפיכך

המסגרת הנפרדת נדרשת הן בשל התנגדותם של חלק מהסטודנטים החרדים ללימודים בכיתות 

והן בשל הפער ) חרדים-מבחינה מגדרית ומבחינת השילוב בין חרדים לשאינם: תרתי משמע(מעורבות 

ם להוביל פערים אלה עלולי. הגדול ברמת הידע של מרבית הגברים החרדים מול עמיתיהם החילונים

תפיסת העולם  .לנשירה מוקדמת של מרבית הלומדים עוד בשלבים המוקדמים של החוויה האקדמית

צורך זה איננו נובע מפערי הידע . ג מכירה גם בצורך של נשים חרדיות למסגרות לימוד נפרדות"של המל

בעיקר בשל אלא ) אך במידה פחותה בהרבה מן הפערים אצל הגברים החרדים, הקיימים בחלקם(שלהן

בייחוד אמורים הדברים לגבי הרווקות אך גם  .תרבותי לשלבן במסגרות לימוד כלליות- הקושי החברתי

לגבי נשים נשואות ואמהות לילדים הזקוקות למסגרת לימוד המתאימה למאפיינים והצרכים 

  5.החברתיים שלהן

 המשפטי הטיעון  .ב

 והיעדרם של נפגעים קונקרטיים חסרה עובדתית תשתיתכללית  עתירה .1.ב

 לפגיעה טוענים העותרים. בשוויון לזכות נטענת בפגיעה שונים בהיבטים הנוגעים טיעון ראשי מספר לעתירה .29

, בנוסף. ובקבוצות אחרות חסרות נגישות להשכלה גבוהה ,בסטודנטיות, בכיר אקדמי סגל חברות של בשוויון

רים פוגע אף "המחקיומם של  כי) לעתירה 15' ס(" קיים חשש גבוה"בשפה רפה מעלים העותרים השערה לפיה 

 . בשוויון ההזדמנויות של נשים מן הסגל המנהלי

 טענות נטענו בהם ודיונים כיםלמסמ הפניה ותוך כללי באופן נטענות בשוויון פגיעה בדבר אלו טענות, ואולם .30

 כאמור מעלים לעתירה 108 בסעיף, לדוגמא כך. קונקרטי מימדונעדרות כל  העותרים שמעלים לאלו דומות

יש " כי נטען לעתירה 109 בסעיף, המנהלי הסגל מקרב נשים של הפליה קיימת כי" חששעולה " לפיה השערה

כי בקמפוסים בהם " סביר להניח"כי  נטעןלעתירה  121' בס, מינן רקע על מרצות של להפליה" אינדיקציות

 . ההפליה הנטענת היא חריפה יותר וכיוצא באלו השערות נוספות ,ההפרדה המגדרית הינה בזמן ולא במרחב

התקשו העותרים לאתר ולו דוגמא אחת של פרט , אלו בדבר פגיעה לכאורה בשוויון השערות של שורה חרף, והנה .31

 . שיוכל להעיד בעדות מכלי ראשון אודות הפגיעה הנטענת בו

 מידה באיזה השאלה על ומקיפה מבוססתידיעה " בידיהם אין כי מלא בפה מצהירים אף העותרים, למעשה .32

 ).לעתירה 133' ס". (גברים ולגבי נשים לגבי שוויוני באופן פועלת ובמרחב בזמן ההפרדה

                                                
: זמין ב. 73' בעמ. גדיש בטחון ביטאון לחינוך מבוגרים, לימודים אקדמיים בחברה החרדית  -'בין הכיפה לגלימה', אסף מלחי 4
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כך . בחרו העותרים לשמור על עמימות, יותר קונקרטייםהיה כאילו העתירה פונה לכיוונים  נראהכאשר  גם .33

ללא טענה להפליה (לעתירה בדבר הסדרי ההפרדה השונים  130-132אל מול התיאור המפורט בסעיפים , למשל

בהם מתבצעת ההפליה הנטענת תוך הפליה מובהקת של " יש מוסדות"כי לעתירה נטען  134בסעיף , )בהכרח

 עלומים מוסדות לאותם באשר פרטנית מהתייחסות מנעותיטענה זו נטענה באופן כללי בלבד וזאת תוך ה. נשים

 .כתליהם בין מתרחשת לכאורה אשר ולהפליה

 :ודי בכלליותה של העתירה כדי לדחותה על הסף העותרים טענות את סדור באופן לברר ניתן לא, אלו בנסיבות .34

אין בעתירה . הינה כללית מדי והיא נעדרת תשתית עובדתית מספקת, כפי שהוגשה, העתירה

. התייחסות ולו למקרה ספציפי אחד בו יושמה אותה מדיניות אכיפה פסולה לה טוענת העותרת

נגדו הליכים פליליים כלשהם  בעתירה לא מופיעה ולו דוגמה ספציפית אחת בדבר אדם שננקטו

בית משפט זה איננו נוהג לדון בעתירות . בשל שימוש בביטוי כזה או אחר נגד תכנית ההתנתקות

 1759/94צ "בג: ראו( כלליות וחסרות תשתית עובדתית שאינן מתייחסות למקרים קונקרטיים

העותרת )). לא פורסם( שר הפנים' יהל נ 3039/97צ "בג; 625) 1(ד נה"פ, שר הביטחון' סרוזברג נ

כי גורמי אכיפת החוק פועלים לאחרונה נגד אזרחים המממשים את חופש הביטוי , אומנם, טוענת

באילו ביטויים הם , אך היא איננה מביאה כל פירוט בדבר זהותם של אותם אזרחים, שלהם

  6.הסף העתירה נדחית על, אשר על כן  . [...]ההליכים שננקטו נגדם, אם בכלל, השתמשו ומה

של פירוט עובדתי קונקרטי הינו פועל יוצא של היעדרו של נפגע קונקרטי אשר יוכל להעיד על הפגיעה בו  היעדרו .35

לא ייטה , משקיים נפגע קונקרטי כתוצאה מן הפעולה השלטונית הנתקפת על ידי עותר ציבורי, כידוע. לכאורה

: ה בשני טעמים אשר שניהם מתקיימים בעניינוהלכה זו נעוצ. בית המשפט לקבלת עתירתו של העותר הציבורי

 אינה המשפט בית בפני הנפרשת העובדתית התשתיתכי ללא מעורבותו של נפגע קונקרטי יוצא כי , האחד

העומד במרכזה " נפגע"של אותו  האמיתייםכי קבלת העתירה עומדת בניגוד לאינטרסים  החשש, והשני, מלאה

 :של העתירה

 מטעםידי עותרת ציבורית ולא - הוגשה על שהעתירה בכך נעוץ, הסף על העתירה לדחיית נוסף טעם

והיא מלינה על כך שהקהל הישראלי לא  i24העותרת נחושה לקדם את שידוריו של ערוץ . הערוץ

נמנע מלעתור , שכל עניינה של העתירה נסוב סביבו, הערוץ עצמו, ואולם; נחשף לתכני הערוץ

אשר מבוקשים בגדרי  הסעדיםט צעדים מתאימים להשגת וספק אם הוא נק, בבקשה לקבל סעד

 סעד בבקשת פונה אינווהוא עצמו , משקיים נפגע ישיר מפעולה שלטונית"כי , הלכה היא. העתירה

להלכה זו  [...]  "בעניינו כללית בעתירה הפונה ציבורי עותר, כלל דרך, ייענה לא, המשפט לבית

והיא ממחישה לפחות שניים מן הטעמים , אך העתירה דנן איננה נמנית עליהם, ייתכנו חריגים

המשפט - בית בפני המוצגות העובדותכי " החששמתממש בענייננו , ראשית. העומדים בבסיס ההלכה

כאשר , תניש[...]  "אמינה או שלמה תמונה מציגות אינן, אישי באופן בדבר נוגע שאינו אדםידי - על

, אשר נמנע מלהגיש עתירה, כשיש בנמצא נפגע קונקרטי, "עותר ציבורי"ידי - העתירה מוגשת על

המבוקשים על ידיו לעמוד בסתירה ישירה לאינטרס  והסעדיםעשויים עמדתו של העותר הציבורי "

 חרב להפוך הציבורית העתירה עלולה, אלה כגון בנסיבות. ואף לפגוע בו, של הפרט הנוגע בדבר

   7."סעד הטעון כנפגע בעיניה שמוחזק במי הפוגעת, פיפיות

 ומידתי סביר והוא בהפליה כרוך אינו בטכניון הנוהג הסדר .2.ב

ההחלטה לקבוע הסדרים הרגישים לאורחות חייה של האוכלוסייה החרדית נבעו במידה רבה מן , לעיל כמוסבר .36

אשר בחרו לפנות למסלול של לימודים אקדמיים חרף הקשיים " פורצי הדרך"הרצון להקל על כניסתם של 

נקודת המוצא לטעמנו לבחינת הטענות המועלות בעתירה היא כי , משכך. החברתיים והכלכליים הכרוכים בדבר

                                                
  .3-4' בס, )9.12.2004 ניתן ביום(היועץ המשפטי לממשלה ' נIsrael Law Center   -הדין  שורת 11093/04צ "בג 6
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רובם המכריע של בני הקהילה , אלמלא קיומם של אותם הסדרים אשר יקלו את הכניסה לנתיב בלתי שגרתי זה

 . החרדית הלומדים במסלולים אלו לא היו בוחרים בנתיב זה

הנחה כי קיומם של מסלולי לימוד המאפשרים  תדומנק ויוצאים העותרים לשיטת הולכים היינו לו אף, לפיכך .37

וסבירותם של אותם  מידתיותםהרי שאת  ,בשוויון בפגיעה כרוכיםבכך  שמעונייןהפרדה על בסיס מגדרי למי 

תכלית ראויה זו של עידוד ההשכלה הגבוהה בקרב האוכלוסייה החרדית לקראת   לאורלבחון  ישהסדרים 

 . השתלבות בשוק העבודה

 תשובה עליהן שאין השאלות מסוג לרוב היא המידתיות שאלת", כידוע: של ההסדרים תיותםלמיד ובאשר .38

ועל כן בבחינת פעולה אשר נטען כי היא כרוכה  8,"והערכה שקלול מלאכת דורשת היא שכן, ואחידה מדויקת

רק במקרה של חריגה משמעותית  להתערב יטה המשפט ובית" מתחם מידתיות"בפגיעה בזכות אדם מתקיים 

 .של אותו מתחם מגדריו

 נועד הוא אותה התכלית את משרת בכך שמעוניין למי הפרדה המאפשר המתווה כי חולק אין כאשר, בעניינו .39

 .יש לבחון את התועלת הגלומה בו אל מול הפגיעה הנטענת בעיקרון השוויון להגשים

וללא תיאור , העתירה נוקטת בלשון מופשטת תוך התייחסות למוסדות הלימוד השונים באופן כללי בלבד, אמורכ .40

 . ההסדרים החלים בטכניון לאורלהלן נתייחס לטענות לפגיעה בשוויון . קונקרטי של הנעשה בכל מוסד ומוסד

גברים , הסטודנטים החרדים, בכל הנוגע לטכניון, בניגוד לנטען בעתירה: לפגיעה הנטענת בסטודנטיות באשר .41

מערך תמיכה וגיבוי ולומדים באותם תנאי  מאותו ממילא נהניםו מקבילות לימוד בתכניות לומדים כאחדונשים 

 בין הבדל שייתכן ככל. בסיס כל נעדר הינוהדיון בדבר הפליה בהקשר זה , כן על. לימוד ללא כל הבחנה מגדרית

האם להמשיך יחדיו  הקבוצה חברישל  םמבחירת נובע שזה הרי, והנשים הגברים בפני הפתוחות ההזדמנויות

קבוצת גברים , כמפורט לעיל, כך למשל. בלימודים במסגרת קבוצה הומוגנית לאחר סיום לימודי המכינה

אינפורמציה במסגרת הפקולטה -גיאואת לימודי המכינה בחרה להמשיך כקבוצה ללימודי  סיימה אשר הראשונה

המדובר בשוני נקודתי הנובע מבחירותיהם האישיות של בוגרי ובוגרות המכינה ולא , ואולם. תלהנדסה אזרחי

 .הטכניון כלפי הסטודנטים של ביחסומהבדל מהותי 

והם  ר"המחהלומדים בתכניות  הסטודנטים: המערך המנהלי עובדותו סגל חברות בנשים הנטענת לפגיעה באשרו .42

יש לציין , בנוגע לחברי הסגל גם. מסתייעים בסגל מנהלי הרגיל העובד בפקולטות השונות ככל סטודנט אחר

 איננה לימוד אפשרויות יותר פתוחות הגברים הסגל חברי בפני כאילו בעתירה הנערכת האבחנה כי תחילה

 בבחינת, שנית .הגברים בוצתק את גם מסוימים שיעורים לימדו נשים סגל חברות בהם מקרים והיו מדויקת

 150-כ(רים "המחהטענה להפלייתן של חברות הסגל ראוי להזכיר שוב את שיעורם המזערי של תלמידי 

בשיעור שולי כל כך שהטענה  המדובר. תלמידים 9000- למעלה מ –מקרב כלל תלמידי הטכניון ) סטודנטים

 .העניין ןיממ אינו כלללהפליה של חבר סגל כזה או אחר בשל קיומו 

הרי שמדובר בפגיעה כה שולית וזניחה , ר המתקיימות בטכניון פוגעות בפרט זה או אחר"המחשתכניות  ככל .43

 .  פחותה מן התועלת החברתית הגלומה בקיומן של תכניות אלו נהשוודאי שהי

נקבעה כבר נוסחת איזון באשר להפליה מגדרית  הקבחקי כי לזכור יש בשוויון לפגיעה הטענה בבחינת, מכך יתרה .44

 ולמקומות בידור למקומות ובכניסה בשירותים, במוצרים הפליה איסור קחול 3 סעיף, כזכור. בהספקת שירותים

 :קובע איסור על עריכת הפליה בהספקת מותר או שירות ציבורי 2000-א"תשס, ציבוריים

לא יפלה , ם ציבורימקו בהפעלת או ציבורי שירות או מוצר בהספקת שעיסוקו ימ  )א(

במתן הכניסה למקום הציבורי או במתן שירות , בהספקת המוצר או השירות הציבורי

, מינית נטיה, מין, ארץ מוצא, לאום, דת או קבוצה דתית, מחמת גזע, במקום הציבורי

 [...] .הורות או אישי דמעמ, גיל, השתייכות מפלגתית, השקפה

                                                
 . בייניש) כתארה אז(לפסק דינה של השופטת  23' ס, 235) 1(זד נ"פ שר התחבורה' מנחם נ 4769/95 ץ"בג 8



 

  
  

 :הרלוונטי לענייננו) 3)(ד(ק "סמספר חריגים לכלל האמור וביניהם  לאותו הסעיף קובע) ד(ק "ס .45

  –רואים הפליה לפי סעיף זה  יןא

 הציבור מן מחלק מנעת הפרדה אי כאשר, לנשים או לגברים נפרדות מסגרות של קיומןב [...]

 השירות מתן את או, הציבורי למקום הכניסה את, הציבורי השירות או המוצר הספקת את

, המוצר של באופיו, השאר בין, בהתחשב, מוצדקת היא שההפרדה ובלבד, הציבורי במקום

, לו סבירה חלופה של בקיומה, שלו החיוניות במידת, הציבורי המקום או הציבורי השירות

 .ההפרדה מן להיפגע העלול הציבור יכרוובצ

הפסקת קיומן  כיאין ספק , נוכח הקשיים העצומים הכרוכים בהחלטה לפניה ללימודים אקדמיים, כמוסבר לעיל .46

, בנוסף. בלימודים חלק מליטול בהן הלומדיםקרב רים תמנע מחלק ניכר מ"המחשל מסגרות נפרדות במסגרת 

אין ספק כי מתקיימת , ייחודיות המתקיימות כחריג ללימודים הרגילים בטכניון תבתכניו דוברמ כי העובדה נוכח

 . חלופה סבירה לשירות המופרד ואין בקיומה של אותה הפרדה כדי לפגוע בציבור

ר אינם נופלים בגדר חלופה זו בנימוק כי ההכרה באוטונומיה תרבותית אינה "במחהלימודים , העותרים לשיטת .47

 ).לעתירה 197-204' ס" (מפלות פרקטיקות"לקיומן של יכולה להוות הצדקה 

 ןאופשל עצם קיומה של ההפרדה ובין טענות לבין  חוקתיותהבכך נפלו העותרים לכלל בלבול בין בחינת , ואולם .48

 הפלייה כלבטכניון ניתנים השירותים לסטודנטים ולסטודנטיות באופן שוויוני וללא , כמוסבר לעיל. יישומה

  . מידתית ממילאו שולית היא הרי טכניוןב הסגל חברותל ביחס" הפליה" הנשיש ככל ואילו

' ס(גם הדיון שעורכים העותרים בנוגע להתרת קיומה של פרקטיקה מדירה בשם הזכות לאוטונומיה תרבותית  כך .49

 עניינו אין, העותרים ידי על המובאות הדוגמאות מן בשונה. עניינו נסיבות את הולם אינו) לעתירה 206-258

 תחומה מסגרת של בקיומה אלא) 'וכו רדיו שידורי, האוטובוסקדמת ( כלשהו כללי ציבורי ממרחב נשים בהדרת

 .הלימודים למוסד עמיתיהם מיתר) בחירתם פיל( מופרדים נשים והן גברים הן במסגרתה ומצומצמת

שומטת את הקרקע אף מתחת לטענה כי  רים"מחשל מסלולי הלימוד הנפרדים מגדרית במסגרת אותם  חריגותם .50

 אז, זו בדוקטרינה ההיסטורי שימושבשונה מן ". נפרד אך שווה"של  טרינהעניינו בפרקטיקה המחילה את הדוק

כאשר דרך , ר מתקיימות כאמור כחריג וולונטרי"המח תכניות. היהאוכלוסי כלל על חלמוה כופה בהסדר דובר

 . הלימודים באופן משותף לגברים ונשים מתקיימים תכניותההמלך היא שביתר 

 הפתוחה היחידה החרדית שהמסגרת שמרגע ונהיר ברור" כי טוענים העותרים, הוולונטריות לסוגית באשר .51

 מעשה יכולות הן אין, לעיל העובדתי בחלק כמפורט קיצונית הפרדה כוללת] מ"הח, סטודנטיות חרדיות[ בפניהן

בכך נפלו העותרים לכלל בלבול שהרי המאפיין המרכזי אשר הופך את  גם, ואולם". אחרת חלופה בכל לבחור

יתר מערך התמיכה והליווי . הוא הרגישות לשאלת ההפרדה המגדרית" מסגרת חרדית"ר ל"במחהלימודים 

הניתנים לסטודנטים החרדים בטכניון ניתן לאותם סטודנטים גם במקרה בו הם בוחרים להמשיך לימודיהם בכל 

 . טות בטכניון שלא במסגרת הומוגניתאחת מן הפקול

רים המאפשרים הפרדה מגדרית "המחל של העותרים היא כי אלמלא קיומם של "המובלעת בטענתם הנ ההנחה .52

) לעתירה 235' לדוגמא גם ס' ר(. היו אותם סטודנטים וסטודנטיות חרדים נאלצים ללמוד במסגרות מעורבות

מרככות ומשככות את הקושי לפנות  אשראותן מסגרות נפרדות  לטעמנו טענה זו יסודה בטעות ואלמלא ואולם

  .מלכתחילה בטכניון לסטודנטים הופכים היו לא כלל וגברים נשים אותםללימודים גבוהים 

 הגיעל ניתןסבירה ומידתית  הינהרים המאפשרים הפרדה על בסיס מגדרי "המח פעילות כי המסקנה אל, לבסוף .53

, בנושא עד כה רשנצב הקצר הניסיון מן, לעיל אמורכ. כה עד בטכניוןהניסיון הקצר שנצבר בהקשר זה  רקע על אף

אחת מתוך שתי הקבוצות שסיימו את לימודיהן במכינה  קבוצה הבחר תוהמרוככ הראשונית הקליטה אחרל

 . בין הפקולטות השונות בטכניון כתלמידים מן המניין להתפזר

 ". הסדר זמני"של  באורקצר זה מאיר את הסדרי ההפרדה הנהוגים במכינה ובקדם המכינה  ניסיון .54



 

  
  

 עת ובפרט, ומידתיותוזמניותו של הסדר שנטען שכרוך בפגיעה בזכויות אדם משליכה על בחינת סבירותו , כידוע .55

 :מנגד הניצב האינטרס את בוחנים

בנסיבות המקרה עליו ש, של העותרותאל מול יעד חברתי מרכזי עומדת הפגיעה בחופש העיסוק 

  9.לסגת זמנית מפני היעד החברתי

 :וכן
כדי  –ועל רקע שיקולים רלוונטיים נוספים  –נראה לי כי בנסיבות שנוצרו די בזמניותו של החוק 

אינני אומר כי בעצם הגבלת תוקפו , ודוק. להצדיק את הימנעותנו מנקיטת עמדה בשאלת חוקתיותו

יש כדי לחסן את מעשה החקיקה מפני  –" הוראת שעה"או בהגדרתו כ –של מעשה חקיקה כלשהו 

בזכות חוקתית שאינה לתכלית ראויה או שמידתה עולה על " זמנית"אף פגיעה . ביקורת חוקתית

ייתכנו מקרים שבהם יחליט אך . פסלוחוק הפוגע פגיעה כזאת עלול להי, אינה פגיעה מותרת, הנדרש

כנימוק " זמני"של חוק " זמניותו"להתחשב ב, על יסוד שיקולים של מדיניות שיפוטית, המשפט- בית

כי החוק עומד ביתר מבחניה של הביקורת  –בלי לפסוק  –ועל יסוד זה להניח , למידתיותו

  10.החוקתית

טרס החברתי שבשילוב חרדים בשוק העבודה הינו אינטרס לעת הזו ניתן לומר כי האינ, אף בעניינו, כי כן הנה .56

  . בערך השוויון) ככל שכלל קיימת(חשוב דיו על מנת להצדיק פגיעה מינורית 

 הדברים לסיכום  .ג

מתמשך ואיטי של בניית אמון מול הקהילה  מתהליךהינה חלק  בטכניון הפועלתר "המחשל תכנית  קיומה .57

החרדית וביסוס האמונה ביכולת להיפתח ללימודים אקדמיים מבלי לוותר על ליבת הערכים וצביונה הייחודי של 

 שבכניסה העצומים לקשיים רגישות תוך נבנו כיום הקיים המודל של מאפייניו. המשתייכים לקהילה החרדית

 .העבודה שוקב השתלבות לקראת ההשכלה לעולם

מתן אפשרות לסטודנטים המעוניינים בכך לעבור את מסלול הלימודים במודל , ראשוניותו של תהליך זה נוכח .58

 . הרגיש לאורחות חייה הינו תנאי משמעותי לצורך התכנותו של הליך זה והתפתחותו

ניון הינו כה קטן המדובר בתכניות אשר היקפן מקרב כלל תלמידי הטכ, לרושם המצטייר מן העתירה בניגוד .59

 . ומצומצם ועל כן כל טענה להפליה של עובדים בשל ייחודיותה של התכנית כלל איננה ממן העניין

לא הרימו את הנטל למצוא  העותרים ,ראשית. גם הטענה להפליית תלמידות איננה במקומה וזאת משני טעמים .60

, "נפרד אך שווה"גוד למקרים של הסדרים מסוג בני, ושנית. בו הנטענת הפגיעהולו נפגע אחד אשר יוכל להעיד על 

 ". דרך המלך"בעניינו ממילא מתקיימים מסלולי הלימוד הנפרדים במקביל למסלולי הלימוד הרגילים שהינם 

 תהא לא יותר שכיחה לפרקטיקה תהפוך החרדית החברה בקרב גבוהה השכלה רכישת ובאם העת בבוא כי, יתכן .61

, ראשני זה בשלב .מסוימת תרבותית קבוצה של חייה לאורחות המותאם ייחודי הסדר של לקיומו הצדקה עוד

 החיוני באינטרס פגיעה תוך, קיומו עצם על ולאייםתהליך אשר עבר כברת דרך משמעותית  תגדעקבלת העתירה 

  . החרדית בשוק העבודה יהיהאוכלוס שילוב של והבוער

 . יתבקש בית המשפט הנכבד לדחות את העתירה ולחייב את העותרים בהוצאותיה, על כל האמור אשר .62

  11.3.2015 ,היום

  
                                

  ד"עו, ענת לזר         ד"עו, שחר הופמן            
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