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 לכבוד 

 חברי מליאת המל"ג
 

 הנדון: תכנית החומש של המל"ג בתחום התכניות לציבור החרדי
 

 נכבדיי,
 

 :)להלן: ההחלטה( החלטה אפשרית המונחת על שולחן המל"ג, ולה שני חלקיםאני מתכבד לפנות אליכם בנוגע ל .1
 בתכניות הלימודים לחרדים ללימודי תואר ראשון בלבד הגבלת האפשרות להפרדה מגדרית. 
 של תלמידים שהינם חרדים באורחות חייהם אך למדו במוסדות קבוצת הזכאים ללמוד במסגרות אלו מ ההוצא

  הכוללים לימודי תיכון.
אילן. אחד מתחומי ההתמחות שלי הוא -משמש מורה למשפט חוקתי באוניברסיטת בר בשני העשורים האחרונים אני .2

ראה  משפטי', שכתבתי בצוותא עם פרופ' דני סטטמן,-: עיון פילוסופידת ומדינה בישראל' הספריחסי דת ומדינה. 
שנים בנושאים אלו וב יתפרסם ספר נוסף שחיברנו בנושא, בהוצאת קיימברידג'. עיסוקי רב האור לפני כשנתיים ובקר

הוא זה שגורם לי להרהיב עוז לפנות אליכם ולהציע את נקודת המבט שלי על העניין. תחילה אומר מספר דברים 
 בנוגע לחוקתיותה של ההחלטה ולאחר מכן אתייחס לשאלת מוסריותה הפוליטית.

דנן מבחינה חוקתית:  קיימות שלוש אפשרויות לגבי מעמדה של ההחלטה ,ככל החלטה המונחת על שולחן המל"ג .3
או שהיא מנוגדת  ,היא מתחייבת מהוראות החוקה ולכן הכרחית, לא מתחייבת אך גם לא סותרת ולכן אפשרית

תפגע היא אם תתקבל, להוראות החוקה ולכן פסולה. למיטב שיפוטי, ההחלטה דנן שייכת לקטגוריה השלישית.  
מהטעמים בלבד חלק קטן , אתאר בקיצור נמרץ להלן .של התלמידים החרדים החוקתיות בזכויותיהםללא הצדקה 

 פה.-אם אתבקש, אשמח להרחיב בעל זו. אותי למסקנה שהובילו
שיפור ניכר של כושר  :משרתים שני אינטרסים אישיים מרכזיים -ובכלל זה לימודים לתואר שני  - לימודים אקדמיים .4

ללימודים אקדמיים כרוכה במימוש של מספר זכויות בתרגום לשפת הזכויות, הנגישות . ההשתכרות ופיתוח האישיות
ובכלל זה חופש העיסוק )לפי רציונל הפרנסה ולפי רציונל המימוש העצמי(, הזכות לכבוד )במובנה כזכות לפיתוח 

 האישיות ולמימוש עצמי( והזכות לקבל חינוך.
החרדית. התנאת הנגישות ללימודים מהווה מרכיב מרכזי בתרבות נגזרת מהשקפת העולם החרדית והפרדה מגדרית  .5

טה, תגרום לחלק ניכר מהמועמדים לוותר חלאקדמיים בהשתתפות בתכנית מעורבת, כפי שהיא עולה משני חלקי הה
 בזהותם התרבותית.  מרכזיויתור על מרכיב  שלמחיר ב יעשו זאת שיקבלו עליהם את התנאיעל הלימודים ואלו 

אדם  תוביל לפגיעה בשורה של זכויות שקבלת ההחלטהמוביל למסקנה  האמור בשני הסעיפים הקודמיםצירוף  .6
 : תרבות, חינוך, כבוד ועיסוק. המוכרות בארץ ובעולם

למיטב שיפוטי, ההחלטה . הכלולות בפסקת ההגבלהמצטברות העליה לעמוד בדרישות  שההחלטה תוכל לעמודכדי  .7
 בלבד: הדרישה לקיומו של רכיב אחדבאתמקד . במבחן ההסמכה המפורשת ובשלושת מבחני המידתיותנכשלת 

 .מטרה-קשר אמצעי
 מניעת פגיעה :עיקריות תכליות שלוש נועדה לשרתהיא החלטה במהחומר שהועבר לעיוני נדמה שלדעת המצדדים  .8

, הואף ראוי תלגיטימי ת מהתכליות הינהכל אח .קידום הפלורליזםו קידום המצויינות האקדמית, שוויון המגדריב



למיטב הבנתי השוויון המגדרי של התלמידות לא נפגע מקיומן אלו.  תכליותקדם ת ההחלטהאלא שאינני רואה כיצד 
 ,למצויינות אקדמית היאמגדרית של מסגרות לימוד נפרדות וולונטריות, הטענה לקיומו של מתאם שלילי בין הפרדה 

הפלורליזם אלא  ךאת ער אינה מקדמתפרדות לימודים במסגרות נל והגבלת האפשרותשנויה במחלוקת  ,למצער
 .דווקא פוגעת בו

)אף שלמיטב הבנתי יש לה השלכות  של מוסר פוליטימבט המנקודת גם ברצוני להתייחס לשאלה  ,ברשותכם .9
 פה, אם אתבקש.-. גם בעניין זה לא אכביר במילים וטיעונים ואשמח להרחיב בעל חוקתית(-מבחינה משפטית

בהגות הליברלית קיימת מחלוקת בשאלה האם ועד כמה מותר למדינה לפעול כדי לקדם תפיסת טוב שהיא מאמינה  .10
בתכלית האיסור ושעל המדינה לשמור על נייטרליות בין תפיסות טוב מתחרות.  שהדבר אסור הסובריםבה. יש 

אינה מתבקשת מהנחות המוצא  שהעמדה הנייטרליסטיתבין היתר לשכנע  נוביקש 'דת ומדינה בישראל' נובספר
, המתחייבות שלההליברליות ועם זאת יש להציב מגבלות על האמצעים שלמדינה מותר לנקוט לקידום תפיסת הטוב 

 .משורה של ערכים ליברליים ובכלל זה ערכי האוטונומיה והכבוד
מרכזי להשפיע על צעירי הציבור החרדי לוותר על מרכיב  )ולא רק תוצאתה( היא ההחלטהמטרת למיטב הבנתי,  .11

. לרשות המל"ג עומדים שני כלים לקידום תפיסת הטוב שלה, החרדית, הנגזר מתפיסת הטוב שלהםבאורח החיים 
המתחרה עם התפיסה החרדית: מימון והכרה. לו ההחלטה הייתה נוגעת לרכיב המימון בלבד, ניתן היה אולי לראות 

. אולם, ההחלטה )ככל שמקבלים את העמדה המתירה למדינה לפעול לקידום תפיסת טוב מסויימת( מיבה צעד לגיטי
לטעמי, מדובר בחצייה של קו הגבול בין האסור . ותמתוקצב ןשאינהאמורה מבקשת לשלול הכרה גם מתכניות 

זק ביותר כנגד אורח החיים והשקפת נקיטה בצעד כזה תשמש מנוף לחץ חלמותר בתחום של קידום תפיסות טוב. 
 העולם החרדית, תוך פגיעה בלתי לגיטימית בערכים ליברליים בסיסיים.

והמנוגדת למגבלות לאור האמור, מסקנתי היא שמדובר בהחלטה הפוגעת ללא הצדקה בשורה של זכויות אדם,  .12
ממליץ לחברי מל"ג הנכבדים אני ליברלית להטיל על עצמה בבואה לקדם את ערכיה. -שראוי למדינה דמוקרטית

 שלא לקבלה.
 

 בכבוד רב,
 

 גדעון ספיר
 


