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 2017במאי  17        

 אל: חברי המועצה להשכלה גבוהה

 לום רב,ש

 קמפוסים נפרדים לציבור החרדיבעניין תכנית ההנדון:  

שמתמחים במשפט ציבורי ובדיני זכויות אדם. אנו פונים אליכם כאזרחים מודאגים, בשם עצמנו בלבד,  ,חוקריםשלושה אנו 

 כדי להתריע על פגמים משפטיים חמורים שנפלו בתכנית שלפי המידע שהגיע לידינו המועצה להשכלה גבוהה שוקלת לאמץ.

-חיב ולהוסיף פרטים ככל שיידרש, בכתב או בעלאם תמצאו בכך עניין נשמח להרתיאור המצב המשפטי מובא כאן בתמצית. 

פה. הדברים כוללים שלושה חלקים: תחילה נבהיר מדוע אין המל"ג רשאי להתיר לקיים לימודים אקדמיים בהפרדה מגדרית 

 –ומגזרית )פרק א(; בעקבות זאת נצביע על פגמים חמורים שנפלו בשני הסדרים קונקרטיים שנכללים בטיוטת התכנית 

המשיך להפלות נשים בזכאות למלגות ובשלילת זכותן של נשים לכהן בתפקידי הוראה של גברים )פרק ב(; לבסוף ההיתר ל

כך שדרך הפעולה של המל"ג אינה עולה בקנה אחד עם הוראת בג"ץ בנושא ולפיכך מן ההכרח להימנע מהצבעה -נצביע על

 על התכנית בטרם קוים הליך דיוני נאות )פרק ג(.

 וסים שיש בהם הפרדה מגדרית ומגזרית היא פגיעה אסורה בזכות לשוויוןא. הפעלת קמפ

 בין פרדההתוך ספקה של שירות לציבור נקודת המוצא המושרשת היטב בדין בישראל היא שה .הפרדה היא הפליה. 1

היא פגיעה בזכות החוקתית לשוויון.  –שירות נפרד ליהודים ולערבים, לגברים ולנשים, לאשכנזים ולספרדים  –קבוצות 

דין רבים. כך נקבע, למשל, כי הקמת יישובים נפרדים ליהודים -פיה בפסקי-המשפט העליון שב ופסק על-זוהי קביעה שבית

ספר -ת שבה יש הפרדה בין המינים פוגעת בשוויון; וקיום ביתולערבים היא פגיעה בזכות לשוויון; הפעלת תחבורה ציבורי

שהתלמידות שלומדות בו מופרדות לפי המוצא העדתי של הוריהן מכונן הפליה. הדין הוא שהפרדה כאמור היא הפליה )דתי(, 

, מים, מועדוןם פרטי. בעליהן של מסעדה, פארק ידי גור-ני ובין אם היא נעשית עלידי גורם שלטו-בין אם היא נעשית על

וכדומה, כפופים לחובה לכבד את הזכות לשוויון, והם פוגעים בזכות זו אם הם קובעים אזורים נפרדים או שעות פעילות  בנק

 נפרדות ליהודים ולערבים, לנשים ולגברים, לאשכנזים ולחילוניים. 

והיא מצאה ביטוי גם בחקיקה. ביסודה . הקביעה שהפרדה היא הפליה היא אבן יסוד של המשפט החוקתי של מדינת ישראל, 2

ההכרה בכך שההפרדה מבטאת מסר פוגעני כלפי קבוצות מוחלשות בחברה, שהיא נועדה לשמר מציאות חברתית לא 

הדרת  שוויונית ותפיסות חברתיות מפלות, ושהתוצאה הנובעת מהחלתה היא במקרים רבים הספקת שירות לא שוויונית.

פגיעה מובהקת בכבוד האדם שלהן. ואם צריך הוכחה מובהקת לכך במקרה הנדון, היא בולטת נשים למסגרות נפרדות מהווה 

לעין במוסדות המופרדים הקיימים )ובתכניות לעתיד של תומכי ההפרדה( בעובדה שנשים מנועות מללמד גברים בעוד 

רים מול נשים ואיסור הצבת הנצחת מעמדם הסמכותי של גב היאשגברים רשאים ללמד כיתה של נשים. מטרת הדרישה הזו 

נשים בעמדה סמכותית כלפי גברים, והיא מצביעה בבירור על כך שבנימוק של הפרדה מגדרית מנציחים מצב של הפליה 

במקרה הנדון, ההפרדה המגדרית היא הפליה קשה של נשים והדרתן מן המרחב הציבורי. הטענה שאפשר לשמור  מעמדית.

להפליא לטענה הידועה לשמצה שהפרדה בין שחורים ללבנים ברכבות או במוסדות ציבור  על שוויון לנשים במצב כזה דומה

, למשל בין יהודים הפרדה גזעית כזו 2017היא לגיטימית משום ש'נפרד יכול להיות שווה'. האם היינו מקבלים בישראל של 

  כלגיטימית? כמובן שלא, משום שנפרד לעולם אינו שווה.  לערבים,

קובע חזקה שהפרדה כאמור היא אסורה. עם  –כמו כל משטר דמוקרטי ליברלי  –הדין בישראל  .מותרת ואסורההפרדה . 3

זאת, במקרים מסוימים תיתכן הפרכה של החזקה הזו, וזאת אם מתברר שבנסיבות העניין יש הצדקה חזקה במיוחד לפגיעה 

א קפדני במיוחד, והוא כולל ארבעה רכיבים עיקריים, המבחן שמוחל בהקשר זה הובשוויון, כדי לקדם אינטרסים נוגדים. 

 , ובהמשך נתייחס לכך בקצרה.משנה(-תיות )שכוללת שלושה רכיבישעיקרם הדרישה לתכלית ראויה ודרישת המיד

בעיקרו של דבר, הדין הוא שהפרדה על יסוד אחת העילות שתוארו עשויה להיות מותרת רק כאשר הפעילות שבה מדובר 

דתי, הספקת שירותי דת וקיום מסגרת של חינוך דתי. בתחומים אלה מוכר במדינת ישראל חריג לאיסור להפלות  עניינה פולחן

ומוענקת עדיפות לחופש הדת. מטעם זה, מותרת הפרדה בבתי תפילה, מותרת הפליה במינוי נושאי משרות דתיות )כמו 

הם ניתן חינוך דתי. אולם, לאור החומרה הרבה שיש שב ספר-דיינים, רבני ערים וכדומה(, ומותרת הפרדה מגדרית בבתי

בהפליה שנובעת מן ההפרדה, הדין בישראל הוא שההפרדה מותרת רק בתחומים שהוזכרו, שנכללים בגדר ה"גרעין" של 

הזכות לחופש דת. בתחומים שחורגים מכך, שעניינם הספקת שירותים שאינם דתיים במהותם, כלומר שאין בצריכתם משום 

תי או מימוש חופש דת, אסורה ההפרדה. התפיסה היא שלאור כך שמחירה החברתי של ההפרדה הוא כה כבד, אין פולחן ד

ברגשותיהם של אנשים דתיים, בנורמות הצניעות שלהם וכדומה. בהתאם לכך נפסק, להתירה אף אם הדבר כרוך בפגיעה 

ים. קביעה זו עלולה למנוע מאנשים דתיים מסוימים למשל, כי אין לקיים תחבורה ציבורית שיש בה הפרדה בין גברים לנש

להשתמש בתחבורה ציבורית, ובכל זאת, הדין הוא שחומרתה של הפגיעה בשוויון רבה מחומרתה של הפגיעה בחופש התנועה 

 או באינטרסים אחרים של אנשים דתיים.
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נעשית בחלל ריק. היא נעשית על רקע . ביסוד תפיסה עקרונית זו של הדין בישראל מונחת ההכרה בכך שההפרדה אינה 4

שלפיהן נשים אינן שוות לגברים. התביעה להפרדה אינה נעשית במסגרת שבה  בקרב קהילה מסוימת, תפיסות חברתיות

פועלות קבוצות שזוכות ליחס שווה בחברה ובתחום מסוים מבקשים להפריד ביניהן, כמו שנעשה, למשל, במקומות מסוימים 

הקשור לשירותים ולמלתחות. ההפרדה שאותה תובע חלק מסוים מן הציבור החרדי בישראל נעשית במרחב הציבורי בכל 

על רקע תפיסה עקרונית ורחבה שלפיה נשים אינן שוות לגברים. נשים אינן רשאיות לקרוא בקול בתורה, אינן רשאיות 

דתיות כמו בכנסת וברשויות -ריות לאללמוד בישיבה, אינן רשאיות לכהן במשרות ציבוריות דתיות ואף לא במשרות ציבו

. בלתי אפשרי כלל לבחון תביעות להפרדה מגדרית בהתעלם ממציאות זו, ועוד, גבריםמקומיות, אינן רשאיות ללמד 

ל הפליה והדרה של נשים. מכאן, כאמור, יחסו הביקורתי מאד של המשפט הציבורי שמשקפת תפיסה עמוקה ומושרשת ש

יבור החרדי להספקת שירות בהפרדה בין המינים. הדין הוא, כאמור, שהציבור החרדי אינו בישראל כלפי תביעות של הצ

 . , ככל שאלה חורגים מהספקת שירותי דת ומקיום פולחן דתיזכאי לכך שיסופקו לו אפילו שירותים חיוניים ביותר בהפרדה

כן, ביסוד התפיסה האמורה עומדת גם ההכרה בכך שהתביעות להפרדה בין המינים אינן אלא החמרה שטעמיה -יתר על

היא שאי היענות לתביעות להפרדה בין המינים  הסבירהפוליטיים, כלומר שאיפה לשמר הגמוניה של ציבור הגברים. ההערכה 

ך את השירות המדובר ללא הפרדה. אין המדובר בגזרות הקשורות תוביל לכך שהציבור הרלוונטי יקבל עליו את הדין ויצרו

לפולחן הדתי עצמו ולחינוך דתי, שבהן יש לצפות להתנגדות עיקשת למסגרות שאין בהן הפרדה, אלא בהסדרים שמוחלים 

 –חת לכך והתחבורה הציבורית אינה אלא דוגמה א –הניסיון מלמד אלה בתחומים שחורגים מן הפולחן הדתי. לגבי תחומים 

 אך אינו מוותר על צריכת השירותים אם אין מתאפשרת הפרדה. ,שהציבור החרדי אמנם מעדיף הפרדה

. היישום של עקרונות יסוד אלה לתחום של ההשכלה הגבוהה מוביל למסקנה הברורה, שאין להתיר לקיים לימודים במסגרת 5

לדחות מכל וכול את הטיעונים לפיהם יש  ישמגזרית.  בהפרדה בין המינים או בהפרדה –בשונה מלימודי דת  –אקדמית 

להכיר בזכותם של מוסדות לימוד אקדמיים לאמץ הסדרים של הפרדה מגדרית מכוח החופש האקדמי שלהם, הזכות 

לאוטונומיה או הזכות לתרבות. החופש האקדמי פירושו שלמוסדות אקדמיים ולאנשים הפועלים בתוכם יש חופש לבחור לפי 

אקדמי את מושאי מחקרם, ואת התכנים שאותם יורו לתלמידיהם, וזאת ללא התערבות של גורמים שיקול דעתם המדעי וה

חוקי המדינה, לפגוע בערכי הפר את חיצוניים, ובמיוחד ללא התערבות של המדינה. החופש האקדמי אין פירושו החופש ל

רשאי להחליט כי אינו מקבל לשורותיו,  היסוד של שיטתנו החוקתית או להנהיג פרקטיקות מפלות. כשם שמוסד אקדמי אינו

או אינו מקדם, חוקרים או מורים מטעמים של מוצא או גזע, או נטייה מינית, כך אין מוסד אקדמי רשאי להחליט כי אינו 

כך גם הפרקטיקה הנוהגת . כלשהם, למשל, ללמד כיתה שהתלמידים בה גברים מאפשר לנשים לשמש בתפקידי הוראה

שלפיהם ההפרדה אינה נעשית רק בכיתות אלא בכל המרחב הציבורי, באמצעות קביעת ימי לימוד שונים בקמפוסים החרדיים 

, או הפרדה מרחבית מוחלטת בין ההסתרה של נשים מן המרחב הציבורי בימים שבהם נוכחים בו גבריםלגברים ולנשים. 

הנחיות  ה בכבוד האדם שגורמת ההפרדה הנוהגת.היא ביטוי בוטה נוסף לפגיעה הקש מתקני הלימוד של גברים ושל נשים,

הן אות הלימוד או בזמני הלימוד הלימוד ולא במרחבי  רק בכיתות המגדרית תתקייםלפיהן ההפרדה  ,2014שנת מ המל"ג

 .הסדר שנקודת המוצא שלו היא שהפרדה ממוסדת היא לגיטימיתהינתן בשכך הם פני הדברים, , ואין זה מפתיע מתה

לתרבות או לאוטונומיה תרבותית. ההכרה בזכות של קבוצות שונות באוכלוסייה לבטא את  הזכותחלים לעניין ברים דומים ד

תרבותן בדרך של קיום מנהגים, פרקטיקות או מסורות, אינה עומדת במקום שהפרקטיקות הללו פוגעות באופן קשה בערכי 

צריכה להיות  "מילת נשים"טיקה של היסוד ובעקרונות השוויון והאוטונומיה של הפרט. כשם שאיש לא יהין לטעון כי פרק

מוגנת רק משום שהיא מקובלת במסורות מוסלמיות מסוימות מכוח הזכות לתרבות, כך אין הזכות הזו עומדת במקום שבו 

משיקולים  –הפרקטיקה התרבותית או המסורת משמעותה הדרה, הפליה והשפלה של נשים. מכל מקום, אפילו המדינה מוכנה 

להשלים או להעלים עין מקיום פרקטיקה של הדרה והפליה כאשר היא נעשית במסגרות פרטיות   –כיפה פרקטיים של קשיי א

אין כל מקום לאפשר החדרה של פרקטיקות פסולות כאלה למוסדות אקדמיים המצויים בפיקוח של המדינה. ומקל וחומר  –

 לה למקומות שבהם הן אינן קיימות כיום.שאין מקום שהמל"ג תאפשר ותתמוך ביוזמות המיועדות להכניס פרקטיקות כא

כאמור, הגישה הנוהגת בישראל היא שפגיעה בשוויון ניתנת להצדקה רק אם היא נועדה לתכלית ראויה ואם היא מקיימת . 6

. די בכך שאחד התנאים הללו אינו מתקיים משנה מצטברים-ניכוללת שלושה מבח מידתיותהת את דרישת המידתיות. דריש

 כדי לקבוע שהפגיעה בשוויון היא אסורה. 

ידי ציבור -. לכאורה, ההיתר לקיים הפרדה נועד לתכלית ראויה, שעניינה קידום רכישת השכלה אקדמית עלתכלית ראויה

 לא מעטים ההפרדה נועדה לשרת משמעית. במקרים-חרדי והגברת הסיכוי להשתלב בשוק העבודה. אולם, קביעה זו אינה חד

שמבקשים לזכות  ,מוסדות אקדמייםאלה הם האינטרסים של אינטרסים צרים של גורמים מעוניינים: מצד אחד,  בעיקר

ביתרון תחרותי בשוק ההשכלה הגבוהה באמצעות הצעת מסגרות שעומדות כאמור בניגוד מוחלט לאתוס בדבר מהותה של 

ובראשם היעדר לימודי ליבה  –מחוץ לשליטתם ששבשל תנאי רקע  ,סטודנטים אלה הם האינטרסים של מצד שני,. אקדמיה

-את בחירתם ללמוד במסגרות תובעניות –בכוח -בעיני עצמם וכן, כך הם מקווים, בעיני מעסיקים –מבקשים להצדיק  –

עם זאת, ראויה.  כתכלית שילוב האינטרסים הזה ספק רב אם ראוי לאפיין את פחות מבחינה אקדמית, שבהן מוצעת ההפרדה.

ידי ציבור חרדי -כי ההפרדה נועדה לתכליות הראויות בדבר קידום רכישת השכלה אקדמית על לצורך המשך הדיון נניח

 והגברת הסיכוי להשתלב בשוק העבודה. 
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 המשנה של המידתיות.-את שלושת מבחניגם כאמור, תנאי להכרה בתוקפה של ההפליה היא שהיא מקיימת . מידתיות. 7

משנה אלה קובעים דרישות מצטברות, שפגיעה בשוויון היא מותרת רק אם היא מקיימת את כל שלוש הדרישות: א( -מבחני

להשגת התכלית הראויה;  הכרחיתלהשגת מטרתו; ב( ההפרדה בין המינים  מועיל –ההפרדה בין המינים  –ההסדר המפלה 

ושגת בזכות כך. כמפורט להלן, קיום ההפרדה המגדרית והמגזרית ג( קיים יחס סביר בין הפגיעה בשוויון לבין התכלית שמ

 במוסדות להשכלה גבוהה אינו מקיים אפילו לא אחד ממבחני המשנה הללו.

הפעלת הקמפוסים הנפרדים אינה . ההפרדה בין המינים אינה מועילה להשגת התכליות שביסוד הפעלת התכנית. 8

, עידוד חרדים לרכוש השכלה גבוהה והגברת האפשרות להשתלב בשוק העבודה. לפי ההנחהמשיגה את מטרותיה, שהן, 

 -החרדים שלומדים לימודים אקדמיים מתוך הציבור החרדי הוא נמוך מאד, למטה מששיעור  ים, הנתונים מלמדראשית

ללימודים ברובו המכריע הציבור החרדי, בהשפעת ההנהגה הרוחנית שלו, מתנגד  מקבוצות הגיל הרלוונטיות. 10%

במקצועות , יתנש. . משום כך, תרומתו החברתית של ההסדר המתיר הפליה היא מועטהאקדמיים, בהפרדה או ללא הפרדה

בכוח מעריכים במידה פחותה את הבוגרים של המסלולים -לא מעטים ההפרדה מובילה לכך שחלק לא מבוטל מן המעסיקים

קיומה של חלופת הלימודים בהפרדה גורמת לכך שגם תלמידים הללו, באופן שמקשה על הבוגרים להשתלב בתעסוקה. 

אין כן, -עליתר טובים, שיכלו להתקבל למסגרות שבהן רמת הלימודים גבוהה, ואין בהן הפרדה, אינם לומדים שם ונפגעים. 

 של שילוב בשוק התעסוקה. הראויה התכליתהשגת קשר מתחייב בין לימודים אקדמיים לבין 

, וזה העיקר: לא ניתן לרכוש השכלה אקדמית, במובן המהותי שלה, בלימודים שמתקיימים בהפרדה מגדרית שלישית

פרדה מנוגדת לחלוטין למהותה של העשייה האקדמית ולתמצית קיומם של מוסדות אקדמיים. המחקר האקדמי, ההומגזרית. 

ההוראה והפעילות האקדמית כולה נטועים בתפיסה שבני אנוש, באשר הם, רשאים ויכולים להביא לידי ביטוי את כישוריהם, 

המצאה, ללא מגבלות הנובעות ממוצאם האתני, מצבע את הידע שצברו, את היצירתיות הטבועה בהם ואת כושר המחשבה וה

עורם, מצורתם החיצונית, מהמגדר שלהם, ממעמדם החברתי, משיוכם הפוליטי ומכל מאפיין שאין לו רלוונטיות לעשייה 

יצירתי וחופשי ממגבלות  האקדמית. המטרה הבסיסית של כל מסגרת אקדמית היא לאפשר שיח ושיג אינטלקטואלי, פתוח,

הנובעות ממאפיינים אלו. המחקר האקדמי, ההוראה האקדמית והשיח האקדמי נועדו לשמוע 'מה יש לך לומר?' ולא 'מי את?', 

'מהיכן באת?' או 'לאיזו קבוצה את שייכת?'. אשר על כן, הפרדה בין אנשים למסגרות שונות רק בשל היותם שייכים למגדר 

ואינה מועילה כלל וכלל לקידום המטרה של מתן אפשרות  אקדמיה באשר היאזה או אחר עומדת בסתירה מוחלטת לרעיון של 

. לעניין זה, יודגש, כי לציבור חרדי לרכוש השכלה אקדמית. לימודים בהפרדה הם תרתי דסתרי לרכישת השכלה אקדמית

 מגדרי. אין כל הבדל בין הפרדה בין לבנים לשחורים ובין נוצרים או מוסלמים ליהודים לבין הפרדה על רקע

המשנה השני בוחן, כאמור, אם -מבחן .ההפרדה בין המינים אינה הכרחית להשגת התכליות שביסוד הפעלת התכנית. 9

לאור העוינות הרבה בקרב הנהגת הציבור החרדי ההפליה אמנם נחוצה לקידום תכליתה. גם דרישה זו אינה מתקיימת. 

מילא נתפס כמי שאינו מקיים את הנורמה המקובלת. מנקודת המבט ללימודים אקדמיים, מי שבוחר לרכוש השכלה אקדמית מ

לימודים ללא הפרדה הוא שולי. העובדה בין הפרדה לבשל הזרם המרכזי של הקהילה החרדית, ההבדל בין לימודים אקדמיים 

לה נמוך, סף הקב –שרוב התלמידים החרדים לומדים בקמפוסים הנפרדים נובעת מכך שקמפוסים אלה נוחים יותר עבורם 

בכך היא יש סיוע הדדי בין התלמידים לבין עצמם, רמת הלימודים בחלק מן המקצועות אינה גבוהה, ועוד. עיקר הבעיה 

החרדים  שהתלמידים החרדים אינם מודעים כלל להבדל המהותי, ולהבדל שמייחס שוק התעסוקה, בין לימודים בקמפוסים

למשל,  –בהקשרים אחרים  רדות.מן ההכרח לבחון את ההשלכות של סגירת המסגרות הנפ ללימודים באוניברסיטאות.

, הציבור החרדי התאים עצמו למציאות ולחששותהעלו שבניגוד להצהרות  –בתחבורה הציבורית, בקופות החולים ועוד 

המציאות מלמדת שעשרות אנשים הנמנים עם המגזר החרדי,  ת.החיים והמשיך לרכוש שירותים גם במסגרות לא נפרדו

גברים ונשים כאחד, לומדים בהצלחה רבה במסגרות רגילות באוניברסיטאות. אמונתם הדתית ודרישות הצניעות שהם רואים 

 עצמם כפופים להן אינן פחותות מאלה שבוחרים ללמוד במסגרות הנפרדות.

מל"ג ליזום העל במידה הפחותה ביותר האפשרית להשגת התכלית.  יםינפוגעהים שימוש באמצעזה מחייב שני משנה -מבחן

הסדרים שיבטיחו שוויון הזדמנויות לציבור החרדי בכך שיאפשרו את ההשתלבות שלו במוסדות הרגילים להשכלה גבוהה. 

העסקת חונכים ל קיום שנת מכינה,לשם  הקצות משאבים נוספיםות"ת לעל נדרשת הקצאת משאבים שתאפשר את השילוב. 

לסטודנטים עניק מלגות ייעודיות להאישיים, אקדמיים ו"תרבותיים" לתלמידים בוגרי ובוגרות מערכות החינוך החרדיות, 

כל אלה צעדים שאין נובעת מהם פגיעה בשוויון ואשר עשויים לקדם  ועוד.מופרדים -מרקע חרדי שלומדים במוסדות הלא

 סוד ההסדר הנדון.במידה רבה לא פחות את התכליות שבי

גם אם קיום המסגרות . אין מתקיים יחס סביר בין עוצמת הפגיעה בשוויון לבין התועלת שמושגת מן ההפרדה. 10

המשנה השלישי עוסק בהערכה -מבחן הנפרדות היה מועיל והכרחי להשגת יעדיו, אין די בכך כדי להצדיק את הפגיעה בשוויון.

יון בשל לאור העוצמה הרבה של הפגיעה בשוו של עוצמת הפגיעה בזכויות לעומת היקף התועלת החברתית הנובעת מכך.

אסורה הפרדה  שאין להתירה אלא בהקשרים שיש להם קשר הדוק לפעילות דתית., כאמור, ההפרדה, הדין בישראל הוא

ההערכה של עוצמת הפגיעה בשוויון שנגרמת עקב ההפרדה צריכה  של פעילות דתית. בהקשרים שחורגים מן הגרעין

להיעשות, כאמור, על רקע המציאות החברתית המובהקת של התייחסות לנשים כאל מי שאינן שוות לגברים, ועל רקע 

יל, הפגיעה בשוויון תכליתה העיקרית של הדרישה לקיום הפרדה. בהתחשב בגורמים אלה ובמכלולים השיקולים שתוארו לע
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מי  שנגרמת עקב ההפרדה המגדרית אינה מוצדקת ולפיכך זוהי פגיעה אסורה, שמנוגדת למשפט החוקתי של מדינת ישראל.

שתומך בהיתר לקיים לימודים בנפרד במוסדות להשכלה גבוהה נדרש להסביר מדוע אין להתיר תחבורה ציבורית נפרדת, 

 שים בלבד, תורים נפרדים במוסדות ציבור, קורסי נהיגה מונעת נפרדים, ועוד ועוד.למשל קרונות רכבת לגברים בלבד ולנ

המשנה -הקביעה שקיום שירותים נפרדים מסוג זה היא אסורה מבטאת את ההערכה שאין מתקיים ביחס לכל אלה מבחן

 השלישי של המידתיות.

נגזרת ש. הדיון שהובא לעיל התבסס על המסגרת החוקתית, שלפיה מוכר מעמדה של הזכות לשוויון, חקיקה רלוונטית. 11

יסוד: כבוד האדם וחירותו. המועצה להשכלה גבוהה, שהיא גוף ציבורי, כפופה -מן הזכות לכבוד האדם, שמוגנת מכוח חוק

להתיר לקיים לימודים אקדמיים בהפרדה ואינה  תאילחובה לכבד את השוויון החוקתי, ולאור הדיון שהובא לעיל, אין היא רש

בצד הנורמה החוקתית האמורה נקבעו בישראל שלוש הוראות  רשאית להכיר בתארים האקדמיים שניתנים במסגרות אלה.

 עיקריות שרלוונטיות לעניין.

"לעניין קבלת  כי. שם נקבע 1964-בוהה )הכרה במוסדות(, תשכ"דלכללי המועצה להשכלה ג 9סעיף הוראה אחת היא 

תלמידים ומינוי הסגל האקדמי לא יפלה המוסד להשכלה גבוהה בין מועמדים שונים אך בשל גזעם, מינם, דתם, לאומיותם 

. כאמור, עצם העובדה שמתקיימים מסלולים נפרדים היא הפליה, שכן אין מדירים מועמדים ללימודים או מעמדם החברתי"

ם שמיועד לבני המין השני, ובנסיבות הנדונות כאן זוהי פגיעה בשוויון. כך גם, באופן מן האפשרות ללמוד במסלול הלימודי

אוסר על  9משמעי, לגבי קיום מסלול נפרד מגזרית, שהרי זוהי הפליה בקבלת תלמידים על רקע דתם. משום כך, סעיף -חד

ם שניתנים במוסדות שנוקטים הפליה קוט הפרדה מגדרית או מגזרית ואינו מאפשר למל"ג להכיר בתארימוסדות מוכרים לנ

 כאמור.

. 2000-"אחוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, תשסהוראה שנייה נקבעה ב

, חריג (3)ד()3בסעיף בחוק נקבע,  ., ובכלל זה שירותי חינוךאוסר על אפליה מחמת מין בהספקת שירות ציבורי זה חוק

בקיומן של מסגרות נפרדות לגברים או לנשים, כאשר לפי סעיף זה ]...[  פליההרואים נקבע שם כי "אין  שרלוונטי לענייננו:

אי הפרדה תמנע מחלק מן הציבור את הספקת המוצר או השירות הציבורי, את הכניסה למקום הציבורי, או את מתן השירות 

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

האמור בסיפה . הציבורי, במידת החיוניות שלו, בקיומה של חלופה סבירה לו, ובצורכי הציבור העלול להיפגע מן ההפרדה"

אינן מתקיימות  שתוארו לעיל. כאמור, דרישות אלהמשמעו, הלכה למעשה, החלה של שלושת הרכיבים של דרישת המידתיות 

עניין הספקת שירותי תחבורה ציבורית בהפרדה מגדרית, והיא חלה, מקל וחומר, גם למשל לכאן. קביעה ברוח זו נקבעה 

בהקשר של הפרדה בהשכלה גבוהה. כאמור, הגישה שננקטת בהקשר זה במשפט הישראלי מתירה הפרדה בין המינים 

חריג האמור היא צרה ואינה מוליכה להכרה בהיתר לקיים מסלולי לימוד במקרים מצומצמים ביותר, ולפיכך הפרשנות של ה

 נפרדים לגברים ולנשים. בכל מקרה, אין בהוראה זו היתר לקיים לימודים בהפרדה מגזרית.

לא יפלה ]להשכלה גבוהה[ "מוסד , ולפיה 2007-לחוק זכויות הסטודנט, תשס"ז)א( 4ה שלישית נקבעה בסעיף לבסוף, הורא

או סטודנטים מטעמים עדתיים או מטעמי ארץ המוצא שלהם או של הוריהם, רקעם החברתי־כלכלי או מטעמים מועמדים 

הפליה נגרמת, בין היתר, ב"קבלה למסלולי לימוד מיוחדים", אך בסעיף נקבע שם כי  ;"של דת, לאום, מין או מקום מגורים

דות נפרדים או של מסלולי לימוד נפרדים לגברים ולנשים )ב( נקבע ש"לא יראו הפליה לפי סעיף קטן )א( בקיומם של מוס4

הוראה זו אינה מתירה הפרדה מגזרית. באשר להפרדה מגדרית, נראה שיש לפרש הוראה זו בהתאם להוראה מטעמי דת". 

שנדונה לעיל בחוק איסור הפליה ולאור הדין שחל בישראל במישור החוקתי, שגובר על המישור החקיקתי. לאור השימוש 

ביטוי "מטעמי דת", סביר להניח שהוראה זו תפורש כך שההיתר שניתן כאן לקיים מסלולים נפרדים בלא הסייגים שנקבעו ב

( לחוק איסור הפליה ואלה שנקבעו בפסיקה יחול רק כאשר מדובר בלימודי דת, שבהם "טעמי דת" הם בעלי 3)ד()3בסעיף 

והה שאינה דתית, "טעמי דת" ממילא אינם מתקיימים, שהרי אין מעמד מובהק. לעומת זאת, במקרים של רכישת השכלה גב

איסור דתי ללמוד לימודים שאינם לימודי דת בלא הפרדה מגדרית. לפיכך חלות, כאמור, הדרישות שפורטו לעיל ומכוחן אין 

 לקיים מסגרת של לימודים בהשכלה גבוהה שאינה דתית בהפרדה מגזרית או מגדרית.

נו למסקנה כי לפי הדין בישראל אין לקיים מסגרות לימודים להשכלה גבוהה בהפרדה מגזרית או . לאור כל זאת, הגע12

מגדרית. האיסור חל על המוסדות עצמם, בין אם הם פועלים במימון ציבורי ובין במימון פרטי; האיסור חל על המועצה 

דמיים; והאיסור חל על הוועדה לתכנון להשכלה גבוהה, שאינה רשאית להכיר בתארים שניתנים במסגרות אלה כתארים אק

מימון לתכניות כאמור, ובכלל זה מלגות לסטודנטים הלומדים בהן. לכל הפחות מוטלת על ולתקצוב, שאינה רשאית להעניק 

המל"ג ועל ות"ת החובה להימנע מהרחבה של התכניות הקיימות שכבר ניתן להן היתר והענקת תקציבים ציבוריים נוספים 

 .לתכניות אלה

 שני הסדרים קונקרטיים שנכללים בטיוטת התכנית אי החוקיות של ב. 

תייחס בקצרה גם לשני הסדרים קונקרטיים שנכללים בטיוטת התכנית , אנו מבקשים לההאמורה נוסף לקביעה העקרונית. 13

 .גבריםההיתר להמשיך להפלות נשים בזכאות למלגות ובשלילת זכותן של נשים לכהן בתפקידי הוראה של  –
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" מבטאת הכרה בכך שהמדיניות תצומצם. הקביעה בתכנית המל"ג, כי "העדיפות הניתנת כיום לגברים בקבלת המלגה 14

הנוהגת כיום מפלה לרעה נשים אפילו בתחום המלגות, וחמור מכך, הצהרה כי ההפליה תימשך )שהרי נאמר כי העדיפות 

שלפיה נשים  כלשהי אלא אם סבורים שיש להתחשב באמונה דתית "תצומצם", לא תבוטל(. אין להצדיק את ההפליה הזו,

)א( לחוק זכויות 4הפליה זו היא גם בלתי חוקית לאור הוראת סעיף  גם בהקצאת תמיכה ציבורית. ,אינן שוות לגברים

נשים, שמופלות האינטרס הציבורי בעידוד תלמידי ישיבה ללמוד לימודים אקדמיים אינו יכול להצדיק הפליה נגד . הסטודנט

מלכתחילה בכך שנאסר עליהן ללמוד בישיבה. הקביעה של מל"ג כי תימשך, אפילו באופן מצומצם, ה"עדיפות" שניתנת 

כך שהמועצה להשכלה גבוהה מחליטה לתת ידה למדיניות מפלה נגד -כיום לגברים בקבלת מלגה, היא הצהרה מפורשת על

ומרי. יש בה ביטוי ליחס פוגעני כלפי נשים, להתייחסות אליהן כאל מי שאינן נשים. זוהי הפליה שאינה תחומה רק להיבט הח

שוות לגברים, כמי שהאינטרס הציבורי בסיוע להן לרכוש השכלה גבוהה הוא פחות מזה שבסיוע לגברים. תהא העמדה 

קצאת מלגות באשר להפרדה המגדרית והמגזרית במוסדות אקדמיים אשר תהא, מתן הכשר להמשך ההפליה של נשים בה

 הוא פסול מוסרית ואסור מבחינה משפטית.

הוא המדיניות שבה נוקטים  –כך ש"נפרד אינו שווה" -שכאמור מעיד על –מאפיין חמור במיוחד של מדיניות ההפרדה  .15

המוסדות שמקיימים מסגרות בהפרדה מגדרית ומגזרית ולפיה נשים אינן רשאיות ללמד גברים )בעוד גברים רשאים ללמד 

הקביעה שנשים אינן יכולות ללמד בכיתות שבהן לומדים נשים(. זו הפליה בוטה, שהחומרה הנובעת ממנה זועקת ממש. 

לספק לגברים שירותי מזכירות, גזברות, ניקיון וכדומה;  נשים רשאיותגברים מבטאת מסר שלפיו נשים נחותות מגברים. 

המועצה להשכלה גבוהה אינה רשאית להתיר את המשך  קדמית.לספק לגברים שירותי הוראה והנחייה א רשאיותאך אינן 

 קיומה של מדיניות מפלה מסוג זה.

קביעה מפורשת שאוסרת על הפליה בכל הקשור לשיבוץ נשים וגברים שנדונה כעת אין בתכנית המל"ג לפי מיטב ידיעתנו, 

. יאכף איסור הפליה בקבלה לעבודהישלפיה קביעה כללית, עמומה כנראה במכוון, בתכנית נכללת רק בתפקידי הוראה. 

אינה מספיקה. איסור קביעה זו, שנועדה כנראה לוודא שאין ננקטת הפליה נגד נשים בכל הקשור לקבלה לסגל האקדמי, 

ההפליה לפי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה כולל לא רק איסור הפליה בקבלה לעבודה אלא גם איסור הפליה בתנאי העבודה. 

הדבר פוגע  אין, אפילו שוויון הזדמנויות בעבודה כי נשים אינן יכולות ללמד גברים היא הפליה אסורה לפי חוקהקביעה 

 ,. הטעם לכך הואבשכרן ואינו משפיע על ההחלטה אם לשכור את שירותי ההוראה של גבר או אישה )מה שמוטל בספק(

כך שהמעסיק קובע שנשים בלבד אינן כשירות למלא  המסר הפוגעני שנובע ממדיניות זו. ההפליה קיימת מעצם כאמור,

תפקידים מסוימים במוסד. כאמור, לאור כך שאין מדובר במוסד שמספק שירותי דת או חינוך דתי, הפליה שכזו בין נשים 

פוגמת בתפוקתן הפוטנציאלית של חברות הסגל עבור האמורה של המוסדות המדיניות לגברים היא אסורה באופן מוחלט. 

אלא גם על קידומן האקדמי ועל ההחלטה למנות אותן לתפקידים  לימלא רק על מעמדן הס שפיעלה להעלוהמוסד האקדמי, ו

עלול  ןימות במוסד האקדמי בשל מיננוסיף עוד כי הסדר שלפיו נשים מנועות מלמלא פונקציות מסוניהוליים וייצוגיים. 

קליטת חברות סגל אקדמי על  –קבלה לעבודה אלא על  –שפיע לא רק על תנאי העבודה של חברות הסגל האקדמי בהווה לה

שלילת האפשרות מנשים  עםחד אינו עולה בקנה אטיעון לפיו הרצון הוא לשלב חרדים בשוק העבודה היתירה מזאת,  חדש.

 , שהרי לא מצופה ממעסיקים ליצור לחרדים גם מסגרות עבודה נטולות נשים.ללמד גברים

, ולעמוד מאחורי קביעה זו, שבוודאי אם להערכת המל"ג האיסור על נשים ללמד גברים הוא הכרח, עליו לומר זאת במפורש

 תיפסל בביקורת שיפוטית.

 ביחס לתכנית בטרם נערך שימוע ציבוריהיבט דיוני: אין להכריע . ג

ולפיכך מן  בעניין תכניות הלימוד לחרדים בג"ץ פסיקתדרך הפעולה של המל"ג אינה עולה בקנה אחד עם לבסוף, . 16

הואיל הדין שדן בנושא פסק בג"ץ כך: "-. כידוע, בפסקההכרח להימנע מהצבעה על התכנית בטרם קוים הליך דיוני נאות

יות שונות של הנושא, הדרך הנכונה להתמודדות עמו היא כך שהתכנית הרב שנתית וכללית ותוקפת זו והעתירה בשלב זה

כך שתהיה  –(, תובא מראש לידיעת הרבים; זאת 2016הבאה, העתידה להיות מופעלת החל משנת הלימודים תשע"ז )סתיו 

שנתית הבאה תובא לעיון הרבים ולהערותיהם מבעוד החלטתנו היא איפוא, כי הצעת התכנית הרב  ]...[נתונה לדיון ציבורי. 

מועד, קרי, עד שלושה חודשים בטרם הדיון בה במל"ג. ההצעה תכלול אמות מידה לפעולת האוניברסיטאות והמכללות על 

בג"ץ " )ות לתלונות, ותכנית פיקוח המשכיתפי לקחים שיופקו, וכן מידע על מאמצי פיקוח אקטיביים )סוקרים( והתייחס

 (.(2015) ש נ' המועצה להשכלה גבוההתירו 6667/14

. המועצה פרסמה טיוטה של תכנית וביחס אליה נמסרו כידוע הערות רבות. אולם, לפי מה שנמסר לנו, בימים אלה גובשה 17

תכנית חדשה, שפרטיה שונים באופן מובהק מאלה שנכללו בתכנית שפורסמה לציבור ואשר ביחס אליה ניתנו ההערות. יתר 

קמפוסים נפרדים מגזרית  –או מבקשים להפעיל  –ניינים, שמפעילים כן, לתכנית זו נמסרו למל"ג הערות של צדדים מעו-על

 ומגדרית, בלא שניתנה הזדמנות דומה לגורמים אחרים להגיב באופן נאות להצעת התכנית החדשה. 
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מוטלת על המועצה החובה לפרסם ג"ץ לקיים שימוע על טיוטת תכנית החומש השני משמעותו כי קיום הוראת בלאור זאת, 

 בור להתייחס גם אליה, וזאת בטרם תתקבל החלטה סופית בעניין.ברבים את התכנית העדכנית ולאפשר לצי
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