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תיר לעותרים לצרף את מכללת בית ברל להליך כמשיבה בית המשפט הנכבד מתבקש לה .1

 פורמאלית.

האוסר על קידומן ופתיחתן של תוכניות בהם  עוד מתבקש בית המשפט הנכבד ליתן ארעי .2

מתקיימת הפרדה על בסיס מין בתוך קמפוסים כלליים, ולאחר קבלת תשובות המשיבים, 

 ביניים.-להפוך את הצו הארעי לצו

בעניין זה, אשר  3-1ין, כי העותרים מצרים על דרך התנהלות המשיבים כבר בפתח הדברים נצי .3
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בין המועד בו פורסמה לציבור הידיעה על החלטתם  בודדיםהותירו פרק זמן של שבועות 

להרחיב את הסדרי ההפרדה על בסיס מין לתוך קמפוסים כלליים כבר בשנת הלימודים 

 הקרובה, ועד למועד פתיחתה של שנת הלימודים. 

 קיפות, בעניין זה, הייתה מועילה לכלל הצדדים ומונעת את הצורך בצו ארעי כמבוקש. ש .4

 העובדות הדרושות לעניין

עניינה של העתירה שבנדון, בתמצית, הוא בשאלת החוקתיות והחוקיות של הסדרי הפרדה על  .5

(, 6667/14בסיס מין במוסדות השכלה גבוהה, והיא המשכה של הליך קודם באותו עניין )בג"ץ 

לקיים הליך שימוע ציבורי בכל  3-1ואשר נמחק על מנת לאפשר למשיבים  2014שהוגש בשנת 

 תשפ"ב. -הנוגע להמשך קיומם של הסדרים אלו במסגרת תוכנית החומש לשנים תשע"ז

קמפוסים נפרדים יעודיים  5-18מפעילים המשיבים  2009נזכיר, בתמצית, כי החל משנת  .6

ת הפרדה על בסיס מין )בחלק מהמקרים בכיתות הלימוד ובחלק לציבור החרדי, בהם מתקיימ

מהמקרים על ידי הקצאת קמפוס ייעודי לכל אחד מהמינים(, ובהם חל איסור על נשים ללמד 

 בפני גברים. 

בתקופה שלאחר מתן פסק הדין בעתירה הקודמת, ועד לקיום השימוע הציבורי ואישורה של  .7

ת הלימוד בקמפוסים בהם מתקיימת הפרדה על תוכנית החומש החדשה, המשיכו תוכניו

 בסיס מין להתרחב. 

יחד עם זאת, בעקבות פניה לבית משפט זה בבקשה על פי פקודת ביזיון בית המשפט, הבהירו  .8

כי עמדתם היא שטרם אישורה של תוכנית החומש לא ניתן לפתוח מח"רים  3-1המשיבים 

י דמים. כך, על פי התשובה שהוגשה על יחדשים אך ניתן לאשר תוכניות לימוד במח"רים הקיי

לבית המשפט הנכבד: "המשיבים סבורים כי אף בטרם אושרה  17.5.2016ביום  3-1המשיבים 

תוכנית החומש החדשה, אין מניעה לאשר תוכניות לשנת הלימודים הקרובה במסגרת 

 מח"רים קיימים )להבדיל מפתיחת מח"רים חדשים(".

 לבקשה על פי פקודת ביזיון בית המשפט. 17.5.2016 : תשובת המשיבים מיום1נספח 

נתנו כבוד המשנה לנשיאה )בדימוס( רובינשטיין וכבוד השופטים  23.5.2017ביום  יסוד זה,על  .9

 מזוז וברון החלטה שעל פיה:

. נשוב 12"רשמנו לפנינו את תגובת המשיבים כל כל חלקיה, ובמיוחד פסקה 

ואנו מבקשים לצאת מן ם בפסק הדין, ונזכיר את האיזונים העדינים הנזכרי

    ".ככתבו וכרוחוההנחה כי המל"ג תפעל בהתאם לפסק הדין 

, לא ניתן כלל היה 2017עד למועד אישורה של תוכנית החומש החדשה, בחודש מאי משמע,  .10

קמפוסים לחרדים לאשר תוכניות בהפרדה על בסיס מין, למעט אישור תוכניות לימודים ב

לבית משפט נכבד זה והחלטות  3-1זאת, בהתאם להתחייבות המשיבים . )מח"רים( הקיימים

 שיפוטיות על יסוד ההתחייבות האמורה. 

כי במהלך תוכנית תקופת נקבע  תשפ"ב,-במסגרת תוכנית החומש שאושרה לשנים תשע"ז .11

תאפשר, כמהלך ניסיוני "לפתוח כיתות נפרדות לאוכלוסיה החרדית בשולי החומש מל"ג 

  :להחלטה(. הובהר, כי לצורך זה 48.6סעיף הקמפוסים" )

לגבש מודל מתאים שיכלול אפשרויות שונות לעידוד שילוב גם תפעל מל"ג "

בתוך הקמפוסים הרגילים, תוך מתן מעטפת מתאימה ומענה לסוגיות 

המשפטיות והציבוריות )בהקשר מגדר, מרחב ציבורי ותרבות( הקשורות 
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  .ה(להחלט 48.7)סעיף  "בפיתוח מודל זה

 : העמודים הרלבנטיים מהחלטת מל"ג.2נספח 

כי החלטה ברורה זו, שעל פיה טרם פתיחתם של הסדרי הפרדה על בסיס מין שהתגלה אלא  .12

בתוך הקמפוסים הכלליים, יגובש מודל מתאים שיתן מענה לסוגיות המשפטיות והציבוריות, 

חת תוכניות בהפרדה על לפתי 3-1פעלו המשיבים  כברובמקביל לאישור של תוכנית החומש, 

 בסיס מין בתוך הקמפוסים הכללים כבר בשנת הלימודים הקרובה.

ובו  18.7.2017כך, בשבועות האחרונים הועלה לאתר מל"ג קובץ החלטותיה בישיבתה מיום  .13

, ממנו עולה כי במועד זה )פחות מחודשיים לאחר אישור תוכנית החומש( כבר 125/13החלטה 

שבי הראש של הועדות התחומיות )אשר לא פורסמו, לא גובשו המלצות פורום יו

מאושרות להגשה עשר תוכניות להתייחסויות ציבור ולא לאחר אישורן(. עוד על פי ההחלטה "

  ".שישה מוסדותב

 .125/13: החלטה 3נספח 

, 48.7לבד מהעובדה כי שתוכניות אלו אושרו טרם גיבושו של מודל כאמור בסעיף  –יש לבהיר  .14

"פיילוט" וודאי שלא ניתן לראות בכך כפתיחת תוכניות במשורה. -כלל ועיקר ב אין מדובר

המוסדות המקיימים כיום לימודים בהפרדה על בסיס  13המשמעות של ההחלטה היא כי לצד 

המשמעות של ההחלטה מוסדות. משמע,  6מין, יפעלו תוכניות להפרדה על בסיס מין בעוד 

)וזאת,  ם המקיימים לימודים בהפרדה על בסיס מיןבמוסדות האקדמיי 50%היא גידול של 

לצד העובדה כי בשונה מפיילוט, אין בהחלטה כל מדד לביקורת על התוכנית, יעדים לפיילוט 

 וכדומה(.

על מנת לקבל הבהרה  3-1בסמוך לפרסומה של החלטה זו, פנה הח"מ באופן דחוף למשיבים  .15

פשר להבין כלל ועיקר מה שלב הדיון מה משמעותה של החלטה זו, שנוסחה העמום אינו מא

להחלטת מל"ג. עוד עמד הח"מ  48.7בתוכניות השונות, וכיצד הן משתלבות עם הוראת סעיף 

במכתבו על חוסר תום הלב בהתנהלות מל"ג, שידעה לאורך כל העת על התנגדות העותרים 

את דבר להכנסת הסדרי הפרדה על בסיס מין לתוך הקמפוסים הכלליים, ונמנעה מלגלות 

"פיילוט" )הגם שבאותו שבוע ממש נפגשו הצדדים בבית משפט בקשר להסדרי -קיומו של ה

ההפרדה, במסגרת הליכי חופש מידע לצורך קבלת החומרים הנוגעים להסדרי ההפרדה 

 (. 3-1מהמשיבים 

 .19.9.2017: מכתב מיום 4נספח 

התשובה נשלחה ביום לפניה ) 3-1לאחר ארכה להגשת התשובה, התקבלה תשובת המשיבים  .16

פועל יש לראותה ככזו שנשלחה ביום ראשון העוקב, ב, כך ש21:30, בשעה 28.9.2017חמישי, 

1.10.2017 .) 

 1-3: מכתב תשובה מטעם המשיבים 5נספח 

 בין התשובה שנשלחה להחלטת מל"ג, כמו גם לפניה שנעשתה, אין קשר של ממש.  .17

לתוכנית החומש,  48.7מהוראת סעיף  1-3, במסגרת התשובה התעלמו המשיבים ראשית .א

מודל מתאים שיכלול אפשרויות שונות לעידוד שילוב גם בתוך המחייבת גיבוש "

הקמפוסים הרגילים, תוך מתן מעטפת מתאימה ומענה לסוגיות המשפטיות והציבוריות 

   .")בהקשר מגדר, מרחב ציבורי ותרבות( הקשורות בפיתוח מודל זה

הוסבר מה הסטטוס של המוסדות המוזכרים בהחלטה  במסגרת התשובה לא, שנית .ב
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 .שאינם מכללת בית ברל 125/13

, המשיבים התעלמו לחלוטין מהשאלה האם הכנת תוכניות הלימודים בהפרדה שלישית .ג

בתוך הקמפוסים הכללים ואישורן בועדת ההיגוי נעשה במקביל להליך אישור תוכנית 

נימאלי בדבר קיומן של תוכניות מגרה החומש, ואם כך, מדוע לא התקיימה שקיפות מי

 אלו לציבור ולחברי וחברות מל"ג.

, התשובה לא נותנת ולו ראשית הסבר מדוע הפעם הראשונה שנגלה לציבור על ורביעית .ד

קיום הכוונה לפתוח תוכניות לימודים בהפרדה על בסיס מין בתוך קמפוסים כלליים כבר 

, כחודש לפני תחילת שנת 2017בשנת הלימודים תשע"ח הייתה בחודש ספטמבר 

הלימודים. הניסיון של מל"ג להתלות באישור העקרוני בתוכנית החומש לפיילוט מסוג 

)מודל אשר למיטב הידיעה לא גובש( הוא  ות, שכפוף לגיבוש מודל מתאים להפעלזה

מאולץ. לא מדובר בהחלטה מנהלית שולית, שהעניין הציבורי בה הוא זניח. מדובר 

שיש לה זיקה ישירה להליך עניין ציבורי רב, בה ג ידעה שיש ית, שמל"בהחלטה דרמט

 המשפטי המתנהל בפני בית משפט זה, ושהיא בחרה שלא לחשוף אותה לציבור. 

התנהלות זו, לא ניתן לראותה אלא כניסיון לקבוע עובדות בשטח. לאחר עיכוב משמעותי  .18

בהפרדה מגדרית במח"רים, אושרה ביותר בהליך השימוע עצמו, והרחבת תוכניות הלימודים 

תוכנית החומש החדשה והוגשה העתירה שבכותרת. על פי תוכנית החומש, עתיד היה להימשך 

הסטטוס קוו בתחום זה עד להכרעה שיפוטית, שכן תנאי להרחבת הסדרי ההפרדה על בסיס 

מין לתוך הקמפוסים היה גיבושו של מודל מתאים שיתן מענה לסוגיות הציבוריות 

משפטיות המתעוררות. מטעם זה, לא התבקש צו ביניים בשלב זה בעתירה, הקבועה לדיון וה

כבר בחודש דצמבר הקרוב )וממילא, כל צו שינתן לאחר הדיון עניינו יהיה בשנת הלימודים 

  הבאה, תשע"ט(. 

אלא שהחלטה חדשה זו של מל"ג, להרחיב את הסדרי ההפרדה על בסיס מין לתוך  .19

לתוכנית החומש, ללא שקיפות ובאופן בהול  48.6הקמפוסים, ללא גיבוש מודל כאמור בסעיף 

)תוך חודשיים( שימנע את האפשרות לדיון אפקטיבי בתוכניות אלו, היא שמחייבת את 

 כן לצו ביניים.הגשתה של בקשה זו לצו ארעי, ולאחר מ

 בקשה לצו ביניים עצמה.לעל יסוד זה, אם כן, נעבוד לבקשה לצו ארעי ו .20

 ביניים-ארעי ולאחר מכן להופכו לצו-בקשה למתן צו

בית המשפט להכריע בבקשה למתן צו ביניים עליו לבחון  של ופי ההלכה הפסוקה, בבוא-על .21

אדם טבע ודין נ'  2598/95"צ שגבשני עניינים: סיכויי העתירה להתקבל, ומאזן הנוחות. ב

 הכללים עיקרי את חשין )כתוארו אז( השופט פרס(, 30.4.1995) המועצה הארצית לתכנון

 :, כדלקמןביניים-צו למתן

"כללים אלה ידועים לכל, ועניינם הוא שניים: האחד הוא סיכוייו של העותר 

יגרם לזכות בעתירה, והאחר הוא מאזן הנוחות ובכללו הנזקים העלולים לה

לעותר או למשיב אם יינתן או שלא יינתן צו ביניים ... אכן, עיקרה של בקשה 

יהא כינויו של אותו מאזן  -למתן צו ביניים רואה אני במה שקרוי 'מאזן הנוחות' 

אשר יהא: שימור הססטוס קוו אנטה, שינויו של הססטוס קוו, נזקים בלתי 

י העתירה לגופה שאני רואה בהן מאזן נוחות להבדילו מסיכוי -הפיכים וכיוצ"ב 

 יסוד מישני בבקשה."
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-בנסיבות המקרה הנוכחי, הן מאזן הנוחות הן סיכוי ההליך נוטים לטובת קבלת הבקשה לצו .22

 ארעי ולצד ביניים.

בהקשר זה, תכליתם של הצו הארעי וצו הביניים המבוקשים היא להשאיר את הסטטוס קוו  .23

הכרעה בה. סטטוס קוו זה עמד ביסוד הסכמת שהיה קודם להגשת העתירה על כנו, עד ל

העותרים למחיקת העתירה הקודמת שהגישו בעניין לצורך קיום הליך ציבורי מקיף, סדור 

 ורציני. 

, אין ספק כי ההליך הנוכחי מעורר 6667/14בפשטות, וכפי שציין ההרכב בהחלטתו בבג"ץ  .24

הזה המליץ ההרכב שם על שאלות חוקתיות, חוקיות ומנהליות מהמעלה הראשונה. מהטעם 

קיום שימוע ציבורי סדור בנוגע לשאלות השונות המתעוררות ומהטעם הזה אף הסכימו 

. הציפיה שגילה ההרכב לצורך קיומו של השימוע הציבורי העותרים שם על מחיקת העתירה

 3-1שם, כי פסק הדין יכובד ככתבו וכרוחו, נועדה למנוע בדיוק את דרך התנהלות המשיבים 

קוו וקביעת עובדות בשטח בקבועי זמן קצרים מאוד, באופן -ת, של הפרת הסטטוסכע

 שמקשה על בירור משפטי של הסוגיות. 

, ודאי שלא יגרם כל נזק למי מהמשיבים מכך שהדיון באשר למאזן הנוחותבהקשר זה,  .25

בבקשות לאישור הסדרים בהפרדה על בסיס מין בתוך קמפוסים כלליים יעוכב עד להכרעה 

ליך דנן )או עד לקביעה אחרת לאחר הדיון המקדמי בעתירה, ככל שיבחר ההרכב לשנות בה

  מהצו(.

הגורם היחיד אשר יכול שיהיה מושפע מהצו המבוקש הוא מכללת בית ברל. בהקשר זה, הגם  .26

שהעותרים ביקשו לברר האם החלה הרשמה לתוכניות בהפרדה על בסיס מין במכללת בית 

על פי אתר המכללה, ניתן להגיש בקשות לרישום  כל תשובה בעניין.ברל אם לאו, לא ניתנה 

)כאשר התוכניות המוצעות לגברים ולנשים אינן זהות( הגם שאין באתר כל אינדיקציה למועד 

ניתן להניח כי אם אכן התוכניות  תחילת הלימודים או מועד ההודעה על קבלה לתוכנית.

ת להתחיל לפעול בסמסטר ב. ככל שכך הם פני , הם עתידו2017אושרו רק באמצע חודש יולי 

)למעט אישור  הדברים, ולא החלה כל הערכות בפועל במכללת בית ברל לפתיחת התוכנית

, ודאי שאף למכללה לא צפויה אי נוחות של ממש בגין מתן התוכנית בחודשיים האחרונים(

 הצו המבוקש. 

 : צילום מסך מאתר המכללה.6נספח 

ם אי נוחות כלשהי למכללת בית ברל בגין העיכוב בפתיחת התוכנית, אם יגר ףיתרה מכך, א .27

הרי שזו בטלה בשישים מול הפגיעה החמורה בזכויות חוקתיות מוגנות הנגרמת בשל פתיחתן 

של תוכניות בהפרדה על בסיס מין בתוך קמפוסים כלליים. כפי שמפורט בהחלטת מל"ג 

יעה בזכותן של נשים לשוויון ולכבוד. עצמה, פתיחת תוכניות אלו מעוררת חשש עמוק לפג

לפתיחת תוכניות אלו גם השפעה ישירה על סגל ההוראה הבכיר במכללה )בשונה מהמצב 

על מנת לסבר את האוזן, נביא את עמדת  במח"רים, בהם סגל ההוראה הוא רובו סגל מהחוץ(.

 להחלטה: 48.5מל"ג כלשונה, כפי שהיא מוצאת ביטוי בסעיף 

בתוך הקמפוסים עשויה להעלות קשיים. ראשית, רעיון זה טומן "הפרדה מגדרית 

בחוב לגיטימציה של הפרדה במרחב הקמפוס הכללי. כמו כן, מודל זה גם עלול 

לפגוע בסטודנטיות וסטודנטים שאינם חרדים, שהלימודים בהפרדה מגדרית 

 "מתקרבת" אליהם". 
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 דברים אלו הם בבחינת לשון המעטה.  .28

צמה קבעה כתנאי לפתיחת תוכניות בהפרדה על בסיס מין בתוך עצם העובדה שמל"ג ע .29

מודל מתאים שיכלול אפשרויות שונות לעידוד שילוב גם בתוך הקמפוסים את גיבושו של "

הקמפוסים הרגילים, תוך מתן מעטפת מתאימה ומענה לסוגיות המשפטיות והציבוריות 

" מלמדת כאלף עדים כי גם זה )בהקשר מגדר, מרחב ציבורי ותרבות( הקשורות בפיתוח מודל

לגישת מל"ג עצמה, פתיחה לא מבוקרת של תוכניות בהפרדה על בסיס מין, ללא מודל 

מתאים, עלולה לפגוע בצורה חמורה בזכות לשוויון ולכבוד, כמו גם בערכים האקדמיים על 

 יסודתם מושתתת ההשכלה הגבוהה כולה.

גל, בתוכניות לימודים, קשה עד מאוד. ברי, בנוסף על האמור, במישור המעשי, היפוכו של הגל .30

כי ככל שיפתחו תוכניות לימודים על יסוד התחייבות לקיים הפרדה על בסיס מין, למוסדות 

תהיה מחויבות מנהלית וחוזית למול הסטודנטים לספק שירות זה, ויהיה קשה עד מאוד 

מיים של להפסיק את פעילותן של התוכניות האמורות תוך קטיעת לימודיהם האקד

 הסטודנטים.

נזכיר כי  כמפורט בעתירה, סיכויי ההליך גבוהים מאוד. בהקשר זה, – באשר לסיכויי ההליך .31

  בהתאם להלכה הפסוקה:

הינה מעצם טבעה  (”separate but equal“) 'מדיניות של 'נפרד אבל שווה"

 ביסוד גישה זו מונחת התפיסה כי הפרדה(. "inherently unequal") בלתי שווה

משדרת עלבון כלפי קבוצת מיעוט המוצאת מן הכלל, מחדדת את השוני בינה 

קעדאן נ'  6698/95בג"ץ )" לבין האחרים, ומקבעת תחושות של נחיתות חברתית

 .((2000) 258( 1, פ''ד נד)מינהל מקרקעי ישראל

ש משמע, אף לו הייתה מל"ג מאשרת את תוכניות הלימודים בהפרדה על בסיס מין לאחר גיבו .32

)והיא לא עשתה זאת(, ואף לו היו התוכניות המוצעות בהפרדה  47.7מודל כמחויב על פי סעיף 

על בסיס מין שוויונית )והן אינן( עדיין הייתה חזקה כי הפגיעה הנגרמת מכוח תוכניות אלו 

בזכות לשוויון ובזכות לכבוד היא אסורה, ונטל ההוכחה להוכיח את עמידת המדיניות במבחני 

 הגבלה היה על המשיבים.  פסקת ה

עצם העובדה כי בשלב הנוכחי, של בחינת סיכויי ההליך לצורך בקשה לצו ארעי ולצו ביניים,  .33

של הפרדה על בסיס מין מעבירה את נטל ההוכחה לכתפי המדינה, מלמדת כי סיכויה  קיומה

אינם  של העתירה גבוהים. בהמשך לכך, כפי שפורט בעתירה, הסדרי ההפרדה במקרה הנוכחי

עומדים באף לא אחד מתנאי פסקת ההגבלה, הם הותקנו בחוסר סמכות, הם אינם הולמים 

את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, הם אינם לתכלית ראויה והם אינם 

 מידתיים. 

מהמרובה, העולה הוא כי הן מאזן הנוחות, הן סיכויי ההליך, תומכים בתוצאה שעל פיה יש  .34

 הצו הארעי המבוקש, ולאחר מכן להופכו לצו ביניים. לתת את

 ען הזהירות, להתיר צירוף צדלמ ,בקשה

הם מי שכלפיהם מופנה הצו המבוקש, והם המשיבים הטבעיים לו. יתר  3-1המשיבים  .35

המשיבים הפורמאליים שצורפו לעתירה הם גופים שמקיימים כיום לימודים בהפרדה על 

 בסיס מין במסגרתות מח"ר.

וע, בהתאם להלכה הפסוקה, יש לצרף לעתירה את מי שיושפע מההחלטה, על מנת לאפשר כיד .36
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לו להשמיע את דבריו. יחד עם זאת, מקום בו החלטה פונה לציבור לא מסוים, אין צורך, ואף 

 אין התכנות בפועל, לצרף ציבור זה. 

בהפרדה על  מונה שישה מוסדות אקדמיים בהם אין תוכניות לימודים 125/13החלטת מל"ג  .37

בסיס מין כיום. למיטב ההבנה, כיום חמישה מבין המוסדות עוד לא קידמו את רצונן לפתוח 

תוכניות לימודים בהפרדה על בסיס מין. משכך, אין הם שונים מכל גוף אקדמי אחר, שיכול 

להגיש בקשה לפתיחת תוכניות לימודים בהפרדה על בסיס מין בתקופה שהעתירה דנן תלויה 

 ואין מקום לצרפם להליך.  ועומדת,

לגישת העותרים דבר זה נכון גם ביחס למכללת בית ברל. המכללה אינה מפעילה כיום תוכנית  .38

שבו הוגשו טפסי לימודים בהפרדה על בסיס מין, ולמיטב ההבנה, לכל היותר היא בשלב 

 רישום בודדים וטרם הודיעו לנרשמים על קבלתם. 

שבית המשפט הנכבד סבור שיש צורך בצירופה של מכללת יחד עם זאת, למען הזהירות, ככל  .39

ברל לצורך הבקשה לצו ביניים, יתבקש הוא להתיר למבקשים לצרפה. כמו כן, ככל שבית 

המשפט הנכבד סבור כי יש צורך בצירוף ביתר המוסדות שעתידות להגיש בקשות לפתיחת 

ת המשפט הנכבד להתיר תוכניות ללימודים בתוך הקמפוס בהפרדה על בסיס מין, יתבקש בי

 .125/13גם את צירופם של מוסדות אלו, כמפורט בהחלטת מל"ג 

 

 .2017 באוקטובר 3 היום,

 

 

 

_____________  

  חגי קלעי, עו"ד
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 נספחים

 21/82נספח להחלטה  - אנספח 
 תשפ"ב והמלצות מדיניות-שנתית תשע"ז-עקרונות המדיניות לתוכנית הרב -רק ב פ

המדיניות להרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית העקרונות המנחים לגיבוש 
 תשפ"ב-שנתית תשע"ז-בתוכנית הרב

ות"ת הם האחראים -שילוב החרדים בהשכלה הגבוהה הוא אינטרס מובהק של המדינה, ומל"ג .12
למציאת האמצעים להוצאתו אל הפועל. ההשכלה הגבוהה הפכה לתנאי בסיסי להשתלבות 

התעסוקה, וחלק ניכר מתחומי העיסוק במשק המודרני חסומים בפני מי ולהצלחה בשוק 
שחסרים השכלה זו. שיעור ההשתתפות הנמוך של האוכלוסייה החרדית בשוק התעסוקה פוגע 
לא רק במעמדם הכלכלי האישי, הוא גם מאט את ההתקדמות הכלכלית של המשק בכללותו. 

על שיעור תעסוקה גבוה מאוד של בעלי מחקרים שנערכו בשנים האחרונות הצביעו בבירור 
תואר, ולפער משמעותי מאוד ברמת -תארים אקדמיים מקרב הציבור החרדי בהשוואה לנעדרי

 ההכנסה בין שתי הקבוצות הללו.
ההחלטה האם ללמוד  –. במישור האינדיווידואלי ות"ת היא תוכנית וולונטרית-תוכנית המל"ג .10

ונה לשיקול דעתו של הפרט. בשונה, נאמר, משירות במוסד אקדמי או לא היא החלטה הנת
מל"ג וות"ת אינן כופות על  –צבאי או אזרחי, אין חובה כלשהיא ללמוד. במישור המוסדי 

המוסדות להשכלה גבוהה דבר, ואינן שוללות את מרחב ההחלטה מהגופים המנהלים במוסדות 
ונה בידי כל מוסד. מוסד אלה. ההחלטה האם לקחת חלק בתוכניות לאוכלוסייה החרדית נת

 שיבחר שלא לפתוח תוכניות או מסלולים ייחודיים לא ייפגע בשום דרך שהיא.
לחופש  -, ובפרט מל"ג וות"ת מייחסות חשיבות מכרעת לשימור וביצור מעמדה של האקדמיה .12

המחקר ולאיכות המחקר וההוראה. כל תוכנית מחויבת לעמוד בהלימה לעקרונות אלה, שהם 
פה של האקדמיה. בחינה של מגמות ההווה מלמדת על שני רבדים בעשייה האקדמית: א-נשמת

רובד אחד הוא הרובד המחקרי, והרובד השני הוא זה שנוגע בהכשרה מקצועית ברמה הגבוהה 
 ביותר. 

הנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית תשקף גם היא את המגמות הללו: ההנגשה  ..9
למינימום את הפגיעה בערכי היסוד  תשאף להביאמחקר -בתוכניות או במוסדות מוטי

כך למחקר אמיתי. לעומת זאת, -האקדמיים הדוגלים בפתיחות ופלורליזם החשובים כל
ה, שם נמצאים כיום מרבית הסטודנטים התעסוק-ההנגשה במוסדות או במסלולים מוטי

החרדים, תדגיש את איכות ההוראה. יחד עם זאת, אין בקיומן של הפרדות, מגדריות או 
מגזריות, כדי לפגוע באיכות ההכשרה המקצועית הנגזרת מן הלימודים האקדמיים במוסדות 

 ובתוכניות מן הסוג השני.
ים ללימודים אקדמיים ובהצלחתם . יש קושי רב בהבאת הסטודנטים החרדמידתיות .93

בלימודים. ההבדל התרבותי והשוני ברקע ההשכלתי מובילים לצורך בהפרדה מגזרית ומגדרית 
על מנת לגרום לסטודנטים חרדים לבוא בשערי המוסדות להשכלה גבוהה. על סמך המחקר 

אקדמיים  מהאוכלוסייה החרדית יימנעו מלימודים %.0-ל %.2המלווה והסקר שנלווה לו, בין 
ללא ההפרדה המגדרית. נוסף על כך, פערים משמעותיים ברקע ההשכלתי בשלבי התיכון 
מחייבים היערכות שונה לבנות ובייחוד לבנים מהמגזר החרדי. לנוכח שני הגורמים המצרפיים 

לימודים אקדמיים לחרדים אך ורק  –ההבדלים התרבותיים והשוני ברקע ההשכלתי  –
מקיימים את העיקרון של שוויון הזדמנויות מהותי. בעבור אוכלוסייה במסגרות הרגילות לא 

מגדרית ומגזרית  –זו, שוויון הזדמנויות מהותי מחייב מתן אפשרות ללמוד במסגרות נפרדות 
ספק לסטודנטים מעטפת אקדמית הכוללת תגבורים וחונכויות ועוד. לצד כל ובנוסף לכך ל –

רדה מגדרית או מגזרית בהשכלה הגבוהה אלא האמור, מל"ג וות"ת אינן מאפשרות הפ
במקרים מיוחדים כמו בנידון דידן. וגם במקרים אלה, יש לחתור לצמצום ההפרדה למינימום 
הנדרש. כך לדוגמא, על פי עיקרון זה, הלימודים במסגרות הנפרדות יוגבלו ללימודי התואר 

 הראשון בלבד וההפרדה תיעשה במידתיות הראויה.
. מבדיקות שנערכו עלה כי בחלק מהמסגרות החרדיות יש בעיות גרות החרדיותשיפור המס .95

שונות, אשר פוגעות ברמת הלימודים בהן. כך למשל, בחלק מהמח"רים נמצא כי השיעורים, 
לרבות שיעורי התרגול, מתבצעים בכיתות גדולות, כך שלא מתאפשר לכל התלמידים להתבטא. 

לולים אינם מציעים מספיק קורסי בחירה. המל"ג כמו כן, במספר מח"רים נמצא כי המס
 שנתית הקרובה הן יתוקנו. -מודעת לבעיות אלו, ותעמוד על כך כי בתוכנית הרב

נזכיר כי תוכניות המח"רים הן תוכניות צעירות, וחלק מהפגמים האמורים נובע ממיעוט  .91
פר הסטודנטים סטודנטים ומשאבים. אנו חותרים לכך שהתרחבות המח"רים והגידול במס

והתקציבים המגיעים אליהם, בשילוב עם בקרה ואכיפה מצד המל"ג, יובילו לרמה אקדמית 
זהה בכל המח"רים בהשוואה למוסדות האם שלהם. כמו כן, המל"ג מאמינה, על סמך ניסיון 
עבר, כי הקפדה על רישום למכינות אקדמיות, ושיעורי תגבור במהלך הלימודים לתואר, יסייעו 

 ת שיעורי הנשירה של הסטודנטים החרדיים במוסדות הלימוד השונים.בהפחת
על בסיס העקרונות המנחים שפורטו לעיל וכן המידע שנאסף וההערות הרבות שהתקבלו  .99

במסגרת השימוע הציבורי, ההצעה המרכזית היא לקבוע הסדר )שעיקריו מפורטים להלן( אשר 
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ים בהשכלה הגבוהה, בכפוף לשינויים מסוימים בסיסו נטוע במתווה הקיים כיום לשילוב חרד
ולהדגשות שונות. זאת, בעיקר במטרה להגביר את האפקטיביות של המתווה לשילוב חרדים 
נוספים בלימוד ההשכלה הגבוהה, וכן לקבוע באופן ברור יותר את המנגנון להבטחת קיום 

 המתווה, הלכה למעשה, לרבות בהיבט של אכיפתו. 
אמורה הינו בראש ובראשונה משום שלאחר בחינת מכלול השיקולים הטעם לגישה ה .92

הרלוונטיים לעניין והאיזון )הקשה, ולעיתים קשה מאד( ביניהם, המסקנה היא כי בסיס 
 המתווה הקיים הינו נכון וראוי בעיקרו. 

אמנם לא ניתן להתכחש לכך שהמתווה הקיים מספק רק חלק מהציבור החרדי וכי סביר להניח  .96
י מתווה "מפריד יותר" ימשוך חלק נוסף מהציבור החרדי אל עבר קניית השכלה גבוהה. עם כ

זאת, לא ניתן להתכחש לכך שגם במתווה הקיים ישנה פגיעה לא מבוטלת בערכים נוגדים, ואף 
הגברת שילוב הציבור החרדי בעולם ההשכלה  -אם היא נעשית לשם תכלית חשובה מאין כמוה 

מתן משקל רק לצד אחד של המשוואה אינו  -דה בכלל, והאיכותי בפרט הגבוהה ובשוק העבו
 סביר. 

במלים אחרות, המתווה הנכון והמאוזן הוא כי ההסדר יוביל לכך שחלק מהותי מהציבור  .92
החרדי יוכל להשתלב מכוחו בלימודי השכלה גבוהה, וכי לשם כך תיערך, בין היתר, הפרדה 

יעה בערכים הנוגדים תהיה בעוצמה שניתנת להכלה לפי ערכי מגדרית מסוימת. אך בד בבד, הפג
הדין החל. להלן, אם כן, עקרונות המדיניות שיובילו את פעילות  -היסוד המקובלים, וכמובן 

ות"ת בפעולותיה להרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית בתוכנית -מל"ג
 תשפ"ב.-שנתית תשע"ז-הרב

 
 הרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדיתעקרונות המדיניות ל

המשך ההרחבה הכמותית, הגדרת יעדים לגידול משמעותי במספר הסטודנטים החרדים  311
 וכלים לממש יעדים אלה

שנתית הקודמת, המכיר בכך שלעת עתה הפרדה -המשך המתווה של התוכנית הרב 90.3
החרדית, על רקע שילוב הפער הפדגוגי היא כורח המציאות לגבי מרבית האוכלוסייה 

. הנתונים העולים מהמחקר המלווה מצביעים על הצלחת התוכנית במדדים והתרבותי
גידול כמותי במספר הסטודנטים, גידול במספר התוכניות, ושיפור  -המרכזיים 

משמעותי ביכולת התעסוקה וההשתכרות של בוגרי תארים אקדמיים בציבור החרדי. 
השנים האחרונות, מלמדים שהפרדה מגדרית  32-ינו והניסיון שנצבר בהנתונים שביד

של ומגזרית היא מרכיב הכרחי בתוכנית. כמו כן, בשנים האחרונות ניתן לראות מגמה 
, המדגישה את הצורך במסגרות כניסת אוכלוסיות שמרניות יותר להשכלה הגבוהה

 נפרדות. 
וכלוסייה החרדית בשנים האחרונות יצרה ות"ת אל מול הא-יתר על כן, פעילות מל"ג 90.5

אמון והערכה הדדית בין הציבור החרדי ומערכת ההשכלה הגבוהה, כאשר למסגרות 
החרדיות יש תפקיד מפתח בתהליך זה. אמון זה אינו מובן מאליו ויש לו חשיבות רבה 
בהמשך השתלבות האוכלוסייה החרדית בהשכלה הגבוהה ובתעסוקה. סגירה או 

מסגרות החרדיות יפגעו קשות באמון עם האוכלוסייה החרדית ויסיגו את צמצום של ה
 שילוב האוכלוסייה החרדית בהשכלה הגבוהה שנים אחורה.

לאור האמור, על מנת להגדיל את מספר הסטודנטים החרדים בהשכלה הגבוהה  90.1
שנתית הבאה היא -ולשמור על האמון מול המגזר החרדי, המדיניות בתוכנית הרב

יך במדיניות הקיימות ולהרחיב ולחזק את המח"רים הקיימים. יחד עם זאת, להמש
לאור פריסת המסגרות אין צורך בהקמת מח"רים חדשים, פרט במקרים חריגים של 

הכשרת מורים, תמיכה בפריפריה, והגדלת אחוז הסטודנטים  -צורך ייחודי לאומי כגון 
 החרדים באוניברסיטאות.

. שיעור מסוים מהסטודנטים החרדים ולים משלביםתוכניות ומסלפיתוח  90.9
 הפוטנציאליים מוכנים, ואולי אף מעוניינים, להשתלב בתוכניות בתוך הקמפוסים

. המל"ג, תעודד קיומן של חלופות שיאפשרו לימודים של קבוצות רחבות יותר הרגילים
בחברה החרדית בתוך הקמפוסים הרגילים. השתלבות זו אפשרית בתוכניות ובכיתות 
הרגילות ו/או בכיתות נפרדות לחרדים, כאשר כל יתר המרחב הציבורי משותף עם כלל 

 הסטודנטים. 
עשויה להעלות קשיים. ראשית, רעיון זה טומן בחובו  הפרדה מגדרית בתוך הקמפוסים 90.2

לגיטימציה של הפרדה במרחב הקמפוס הכללי. כמן כן, מודל זה גם עלול לפגוע 
בסטודנטיות ובסטודנטים שאינם חרדים, שהלימודים בהפרדה המגדרית "מתקרבת" 

בטים אליהם. לצד זאת, לאפשרות זו יש יתרונות רבים, הן בהיבטים אקדמיים והן בהי
חברתיים. כמו כן, מודל זה מקטין מאוד את הפגיעה בשוויון הנגרמת כתוצאה מעצם 
הקמת מסגרות אקדמיות נפרדות לציבור החרדי, ומונע יצירת "איים" של הפרדה. 
כמו כן רעיון זה מתיישב עם מדיניות המל"ג להבטחת האיכות האקדמית של תוכניות 

 הלימודים לחרדים. 
כמהלך ניסיוני, מל"ג תאפשר לפתוח כיתות נפרדות לאוכלוסייה לאור האמור,  90.6
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החרדית בשולי הקמפוסים. הפרדה זו תותר בכיתות הלימוד בלבד, והמרחב הציבורי 
בכפוף מחוצה להן יישאר ויישמר כמרחב מעורב. אפשרות זו תותר במשורה בלבד 

של ומיות התחובהתאם לקריטריונים שיאושרו בפורום יושבי ראש ועדות המשנה 
זאת, בנוסף לעמידה בכללים הרגילים לאישור והסמכה של כל תוכנית  המל"ג.

ההשלכות  התוצאות, לקראת סוף התוכנית הרב שנתית ייבחנו ותוכנית בנפרד.
 והמשמעויות של מהלך ניסיוני זה והנושא יובא לדיון מחודש.

שונות פשרויות מודל מתאים שיכלול אבמהלך החומש הקרוב תפעל המל"ג לגבש  90.2
מענה מעטפת מתאימה ולעידוד שילוב גם בתוך הקמפוסים הרגילים, תוך מתן 

לסוגיות המשפטיות והציבוריות )בהקשרי מגדר, מרחב ציבורי ותרבות( הקשורות 
 בפיתוח מודל זה.

שנתית -. הגדרת קהל היעד למסגרות החרדיות נקבעה בתוכנית הרבהגדרת קהל היעד 90.0
שני קריטריונים מצטברים: פערים אקדמיים ופערים תרבותיים.  הקודמת על בסיס

השילוב של שני היבטים אלה הצדיק מהותית ומשפטית הקמת המסגרות נפרדות 
הנשענת על פיקוח משרד החינוך על בית  -לאוכלוסייה החרדית. ההגדרה שנבחרה 

גדרה משקפת את שני ההיבטים האלה. להלן הה -הספר התיכון שבו למד הסטודנט 
 :4המלאה

: התלמיד למד מכיתה ט' עד י"ב במוסד חינוך תרבותי ייחודי כהגדרתו בחוק בנים
, או במוסד בעל אורחות דת 0..5 –מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, תשס"ח 

 ותפיסת עולם חרדית, המצוי בפיקוח אחר של משרד החינוך.
אורחות דת ותפיסת עולם : התלמידה למדה מכיתה ט' עד כיתה י"ב במוסד בעל בנות

 חרדית, המצוי בפיקוח אחר של משרד החינוך.
שנתית הבאה תישמר ההגדרה הקיימת, קרי, קבלת תלמידים אשר -בתוכנית הרב 90.2

 -למדו בתיכון חרדי עפ"י הגדרות משרד החינוך והחוק, ובהתאם לשני הרציונאלים 
 במצטבר.  -אקדמי ותרבותי 

אפשרות מכלול העמדות והטענות בנושא, יש מקום למתן עם זאת, לאחר בחינת  .90.3
מענה על מנת לתת  באופן צר וחריג, זאתלהגדרת קהל היעד,  "חריגים"קבלת ל

למועמדים אשר אינם נכללים בהגדרה, אך יחד עם זאת, מבחינה מהותית ובהתבסס 
על הרציונלים להקמת המסגרת החרדיות, יש מקום לאפשר השתלבותם במסגרות 

בפרט לאור הצורך הלאומי לשילוב אוכלוסיה זו בהשכלה הגבוהה ובתעסוקה  אלה,
 . )כפי שנקבע בהחלטות ממשלה(

ההחרגה המותרים,  %.3על בסיס עקרונות אלה, ולצורך קבלת סטודנטים במסגרת  90.33
כל מוסד יגבש לעצמו כללים ומדיניות ברורים, לרבות קריטריונים ומגנוני יישומם 

ועדת ההיגוי ידיעת המוסד יעבירם ל(. יגים, נהלי הגשת בקשה וכו')כגון ועדת חר
לענייני הנגשת ההשכלה הגבוהה למגזר החרדי במל"ג ויפרסמם באופן שקוף לציבור. 

 ועדת ההיגוי תפקח על הנושא ותבטיח עמידת המוסד בעקרונות אלה. 
על מנת להבטיח את השוויוניות עבור סטודנטים המתקבלים במסלול "החריגים"  90.35

ולאפשר לסטודנטים אלה להשתלב במגוון המקצועות ותחומי הלימוד, מוסד יהיה 
, ולא באופן גורף לכלל בכל כיתה במסגרת כל מקצוע"חריגים"  %.3רשאי לשלב עד 

 המוסד, המח"ר או הפלטפורמה.
שיך לעקוב אחר שינויים והתפתחויות במערכת החינוך החרדית, ובין ועדת ההיגוי תמ 90.31

היתר בנוגע להגדרת אוכלוסיית היעד, והיא תתבקש להמליץ על שינוי הגדרת 
 אוכלוסיית היעד, ככל שתמצא זאת לנכון.

למען הסר ספק, תוכניות מל"ג וות"ת )לסיוע לימודי וכלכלי( מיועדות לכלל בוגרי  90.39
 )לאור פערי הידע הפדגוגיים המשמעותיים( בהתאם להגדרות האמורות החינוך החרדי

 , גם אם אינם נמנים כיום עם הציבור החרדי.(90.0)בסעיף 
. במטרה לתמוך ביעדי הגידול במספרי הרחבת תוכנית המלגות וההלוואות 90.32

הסטודנטים החרדים, ונוכח העובדה כי מידי שנה הביקוש לתוכנית המלגות 
ת גדל והולך ומשאביה אינם מספיקים לתמיכה בכל סטודנטים העומדים וההלוואו

את התקציב המוקצה  תכפיל בהדרגה אקונומיים שנקבעו, ות"ת-בקריטריונים הסוציו
 . זו לתוכנית

התוכנית הקיימת תורחב כך שתתאים גם לסטודנטים בתארים מתקדמים. כמו כן,  90.36
גה תצומצם, כך שיינתן משקל גבוה יותר העדיפות הניתנת כיום לגברים בקבלת המל

 לתחום הלימודים.
                                                           

עו )פערי ידע ושוני בנוסף לאמור בהגדרה זו, יהיו רשאים ללמוד בקמפוסים החרדיים מי שלמדו במוסד חינוכי תיכוני בחו"ל ושמתקיימים לגביהם הרציונאלים שנקב 4

אמור תפעל ועדת ההיגוי של המל"ג בתיאום ושיתוף גורמי מקצוע רלבנטיים נוספים לקביעת מנגנון תרבותי לצורך הכללתם בהגדרה שנקבעה(. לצורך ולקראת יישום ה

  להערכת הלימודים מחו"ל ועמידתם ברציונאלים כאמור, בהתאם לסמכויות הגופים הממלכתיים הרלוונטיים.
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. פיתוח ועידוד אפשרויות פתיחת אפשרויות לשיתוף פעולה עם הסמינרים החרדים 90.32
זמנית -סמינרים להשתלב בותלמידות השילוב שיתוף פעולה עם סמינרים חרדים לל

הפתוחה ואפיקי בלימודים אקדמיים. זאת, לדוגמא, על ידי לימודים באוניברסיטה 
המעבר שזו מאפשרת, וכן על ידי שימוש מוגבר בטכנולוגיות להוראה מקוונת, כפי 

 שנתית.-שמקדמת כיום המל"ג במדיניות התוכנית הרב
מימד האיכות האקדמית, מגוון התוכניות המוצעות לאוכלוסייה החרדית ומגוון סוגי  311

 המוסדות האקדמיים
ות, בהינתן הירידה היחסית באחוזי החרדים הלומדים עידוד הלימוד באוניברסיטא 92.3

. השאיפה היא להגיע בעתיד לכך שהיחס בין הסטודנטים בהן בשנים האחרונות
זה  החרדיים באוניברסיטאות לבין הסטודנטים החרדיים במכללות יהיה דומה ליחס 

. לפיכך, יינתן דגש להגדלת מספר בקרב כלל אוכלוסיית הסטודנטים בישראל
 . םדנטים החרדים בתוכניות של האוניברסיטאות במגוון מסלוליהסטו

. לצד הגידול במספר הסטודנטים לתואר ראשון יש חשיבות רבה תארים מתקדמים 92.5
בשילוב סטודנטים חרדים גם בתארים מתקדמים, הן על מנת לתת אופק התפתחות 
לחרדים בוגרי תואר ראשון, והן על מנת לתת מענה לתחומים שבהם תואר שני הוא 

י המח"רים הכרחי כדי להשתלב במקצוע. נציין כי נעשה מאמץ לבחון את מספר בוגר
אשר המשיכו לתארים מתקדמים, אולם, מכיוון שתוכנית המח"רים פועלת רק מזה 

 שנים מועטות, מוקדם לתת אומדן לשאלה זו.  
מל"ג שמה לעצמה יעד להכפיל את מספר הסטודנטים החרדים הלומדים לתארים  92.1

 שנתית.-מתקדמים בתוכנית הרב
ם יתקיימו רק בקמפוסים הרגילים, היינו לא המדיניות כי לימודים לתארים מתקדמי 92.9

תוכניות לתואר שני יילמדו רק בקמפוסים  בהפרדה מגזרית ומגדרית, לא תשתנה.
הרגילים ובתוכניות הרגילות. לצד זאת, תגובש תוכנית תמיכה וסיוע לסטודנטים 

 חרדים בתארים מתקדמים בכיתות הרגילות. 
שוב ולדון במדיניות זו בשנים הקרובות, וזאת קיימת אפשרות, ככל שיעלה הצורך, ל 92.2

שלא ניתן לעסוק בהן ללא  בייחוד בנוגע לתארים מתקדמים במקצועות טיפוליים
 .תואר שני ושיש בהם צורך קריטי במגזר החרדי

. בשנים ריענון מוסד המכינות והתאמתו לפערים הייחודיים של המגזר החרדי 92.6
בהשכלה הגבוהה לא הדביק את קצב גידול האחרונות שיעור הגברים החרדים 

טכנולוגיים ומדעיים. להבנתנו, השלמת  האוכלוסייה החרדית, ובפרט לא בתחומים
פערי הידע בגיל מאוחר, כאשר רבים מהמועמדים הם כבר בעלי משפחות, הופכת את 
ההגעה להשכלה גבוהה, ובפרט במקצועות טכנולוגיים ומדעיים, לכמעט בלתי 

 אפשרית. 
ות"ת להגדיל את מספר החרדים במכינות -מל"ג על מנת להתגבר על קושי זה, תפעל 92.2

 אקדמיות )בגרותיות וייעודיות( באמצעות בחינת התאמות לתלמידים אלה.-הקדם
. קידום והשלמת תהליך העברת הפלטפורמות לאחריות מלאה של מוסד אקדמי אחד 92.0

ברת האחריות על הפלטפורמות במהלך השנים האחרונות נעשו מאמצים רבים להע
החרדיות לאחריות מלאה )אקדמית ומנהלתית( של מוסד אקדמי אחד. במסגרת 
מאמצים אלה, לא אושר לפלטפורמות לפתוח תוכניות חדשות כמעט בכלל, ככל שאלה 
לא עלו בקנה אחד עם המדיניות. ההתפתחויות בפלטפורמות בשנים האחרונות )ובפרט 

י של הפלטפורמה בירושלים( מחזקות את ההבנה כי מהלך ההתדרדרות במצבה הכלכל
 זה הכרחי. אך עד כה, מאמצים אלה לא נשאו פרי.

שנתית הבאה יושקעו מאמצים בקידום המהלך להעברת האחריות על -בתוכנית הרב 92.2
 הפלטפורמות החרדיות לאחריות מלאה )אקדמית ומנהלתית( של מוסד אקדמי אחד. 

 שק בכללותו כמו גם לצרכים הייחודיים של האוכלוסייה החרדיתמכוונות לצרכי המ 521
. הכשרת מורים הגדלה משמעותית של היצע התוכניות להכשרת מורים חרדים 3..2

אקדמאים למערכת החינוך החרדית היא נושא יסודי ביכולת של מערכת החינוך 
השתלב החרדית ללמד לימודי ליבה ברמה ראויה ולהוציא מתוכה בוגרים שיוכלו ל

במערכת ההשכלה הגבוהה ובתעסוקה איכותית. עפ"י נתוני משרד החינוך והלמ"ס, 
על מנת לתת מענה לסוגיה זו יש להכשיר במסלולים אקדמיים בשנים הקרובות אלפים 
רבים של מורים ומורות חרדים במגוון תחומי הלימוד, תוך הדגשת תחומי 

 המתמטיקה, המדעים והאנגלית.
מורים אקדמאים למערכת החינוך החרדית המל"ג תעודד פתיחת  לצורך הכשרת 5..2

תוכניות ייעודיות לחרדים במגוון המקצועות והמסלולים, לגברים ונשים ובפריסה 
ארצית. תוכניות אלה יקודמו הן בתוך הקמפוסים הרגילים והן באמצעות הקמת 

 מח"רים חדשים.
 

. תן דגש לתחומים המבוקשיםעדכון רשימת התיעדוף של המקצועות השונים, ומ 1..2
שנתית -תחומי הלימוד המועדפים ותעריפי התמיכה נקבעו בתחילת התוכנית הרב
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הנוכחית. על מנת להתאים אותם לצרכים הנוכחיים של המשק ולצרכיו הייחודיים של 
הציבור החרדי, ייבחנו ויעודכנו רשימת תחומי הלימוד ותעריפי התמיכה, תוך מתן 

 תחום ההוראה ולתחומי ההנדסה והמדעים המדויקים.תשומת לב מיוחדת ל
לצד זאת, ועל מנת להביא סטודנטים חרדים ללמוד תחומים שהם אינם לומדים כיום,  9..2

ות"ת תפעל לקידום "תוכניות דגל" ייחודיות כדי לפרוץ את הדרך של האוכלוסייה 
רדים החרדית גם לתחומים כגון רפואה, מדעים והנדסה ולעידוד סטודנטים ח

להשתלבות בתואר שלישי. זאת, בהמשך לתוכניות דגל שפעלו בחומש החולף, דוגמת 
 תוכנית התמיכה לעידוד לימודי תואר שני בפסיכולוגיה.

 רגישות לערכי יסוד בתחום השוויון והאתוס האקדמי והגברת האכיפה בתחום  581
מיועדות לציבור המל"ג תעמיק את פעילות הפיקוח על המח"רים ויתר המסגרות ה 23.3

החרדי, בפרט בהתייחס להבטחת האיכות האקדמית, עמידה בהגדרת אוכלוסיית 
היעד ופיקוח על הגבלת ההפרדה המגדרית )ר' תוכנית הפיקוח הרצ"ב כתוספת למסמך 

 זה(. בפרט תינתן התייחסות לנושאים הבאים:
ן, ולא תותר כל ההפרדה המגדרית במח"רים תיעשה רק בכיתות הלימוד ולא מחוץ לה 23.5

 הפרדה מחוץ לתחומי הכיתות.
הנחיות בנוגע ללבוש או דרישות צניעות אחרות, ככל שיינתנו, ינוסחו באופן שלא יפגע  23.1

בכבוד האדם או בשוויון וכך שמידת הפגיעה שלהם באוטונומיה של הסטודנטים לא 
 תעלה על הנדרש לשם מתן אפשרות לסטודנטים חרדים ללמוד במח"ר.

לא תינקט הפלייה אסורה )לרבות לפי הוראות חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה,  23.9
 (.2..5-, וחוק זכויות הסטודנט התשס"ז3200-התשמ"ח

 המל"ג תטפל בכל פניות הציבור בנושא. 23.2
יחודדו ויפורסמו הנחיות בדבר האיסורים האמורים לעיל, תוך הבהרת "גבולות  23.6

 ת הסגל והסטודנטים.האסור", והן יובאו לידיע
הפיקוח והאכיפה בנושאים שלעיל יוגברו ותבוצע אכיפה אקטיבית )יזומה(. המל"ג  23.2

תקבע מדרג סנקציות שיופעלו במקרה של הפרת הכללים. רשימה חלקית של סנקציות 
 אפשריות מצויה בתוספת.

 התוכנית הרב שנתית הבאה שיופעלו על מנת לממש את מדיניות מדיניותה כלי
האמור, ובתמצות רב, להלן כלי המדיניות שיופעלו על מנת לממש את המדיניות  לסיכום .25

 שנקבעה. למען הסר ספק, כל כלי המדיניות כפופים לעקרונות המדיניות שפורטו לעיל.
ככלל לא יפתחו מח"רים נוספים, אך יישקלו . חיזוק והרחבת המח"רים הקיימים 25.3

 הכשרת מורים, פריפריה, אוניברסיטאות. :די כגוןחריגות במקרים של צורך ייחו
הן ע"י  הקמת תוכניות לעידוד ותמרוץ קליטת סטודנטים בכותלי הקמפוסים הרגילים 25.5

תוכנית ניסיונית מצומצמת לפתיחת כיתות לאוכלוסיה החרדית בתוך קמפוסים 
 ע"י שילוב הסטודנטים באופן מלא בכיתות הרגילות. והןרגילים 

 חריגים. %.3היעד, תוך מתן אפשרות לקבלת עד  קהלה על הגדרת שמיר 25.1
וסיוע לסטודנטים חרדים לתארים מתקדמים הלומדים בתוכניות  תמיכהבניית מודל  25.9

 הרגילות.
תוך דגש על תחומי הליבה,  במכללות האקדמיות להוראההרחבת תוכניות ומח"רים  25.2

 .מקצוע ההוראה דירוגהעלאת ו
של המוסדות  השלמת בגרויות לחרדים בדחיית שירות במכינותל וכניותפתיחת ת 25.6

 להשכלה גבוהה.
, הפרדה מותרת ואסורה במסגרות החרדיותל פרסום הנחיות בנוגעחידוד אמות מידה ו 25.2

 והגברת הפיקוח והאכיפה.
ובזכאות לקבלת  החרדיותעדכון 'אשכולות לימודים מועדפים' ללימודים במסגרות  25.0

 מלגות באופן המשקף את צרכי המשק וצרכיו הייחודיים של הציבור החרדי.
. הכפלה הדרגתית של התקציב המוקצה לתוכנית הרחבת תוכנית המלגות וההלוואות 25.2

 .המלגה בקבלת לגברים העדיפותוהרחבתה לתארים מתקדמים, וצמצום 
, ע"י פתיחת תוכניות ו/או לתחומים חדשיםלפרוץ פיתוח תוכניות ייחודיות על מנת  .25.3

 בתחומי ההנדסה והמדעים המדויקים במיוחד, תוכנית מלגות ייעודית
אקדמיים -פיתוח ועידוד אפשרויות של סטודנטים הלומדים בסמינרים חרדים לא 25.33

 , בייחוד זו של האוניברסיטה הפתוחה.להשתלב בפעילות לימודים אקדמית
כיול מודל התקצוב באופן שיעודד התמדה בלימודים פיתוח כלים צמצום הנשירה.  25.35

 ותוכניות ייחודיים ומחקר מלווה שיתמקד בסוגיה הנ"ל.
 .המשך תהליך העברת הפלטפורמות לאחריות מלאה של מוסדות אקדמיים מוכרים 25.31
ק יעסו המחקר. הפעלתה כדי תוך התוכנית את יעריך אשרקיום מחקר מלווה לתוכנית  25.39

 המותרת החריגה של וההשלכות המשמעויות, ובפרט אודות בסוגיות שיעלו מעת לעת
וקיומן של כיתות בהפרדה מגדרית בקמפוסים  החרדיות למסגרות היעד קהל בהגדרת
שנתית )שנה"ל תשפ"ב( תבוצע הערכה של -של התוכנית הרב סיומה לקראת. הרגילים

 המדיניות המאושרת ותוצאותיה יוצגו ויובאו לדיון במל"ג. 
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  4( 835עשרה )-השלושישיבת המועצה להשכלה גבוהה החלטות מ

 (7.2017.18)  זתשע" כ"ד בתמוז ביום  בירושליםשהתקיימה 
  

* * * * * * * * * 
 ה ח ל ט ו ת 

 

 : מתן הכרה זמנית למרכז האקדמי שלםהחלטה 122/13
את המלצת ועדת ( אימצה המועצה להשכלה גבוהה 18.7.2017בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ז )

 והחליטה כלהלן: 4.7.2017המשנה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה מיום 
להודות לוועדת מומחים המייעצת לבחינת הבקשה, בראשותו של פרופ' אהרן שי, על  .1

 ח שהגישה. "עבודתה ועל הדו
ח ועדת המומחים ולהעניק הכרה זמנית לתקופה של שלוש שנים למרכז "דו לאמץ את .2

האקדמי שלם. בתום תקופה זו, וכתנאי לחידוש ההכרה במרכז,  תיבדק התפתחותו 
ועמידתו בהוראות החוק, הכללים והחלטות ות"ת ומל"ג, לרבות בשאלות כגון:  עצמאות 

 ההנהגה האקדמית, והחופש האקדמי. 
 :28.6.2017להחלטת ות"ת מיום בהתאם  .3

המוסד יפעל על פי עיקרי הדברים המפורטים במתווה הרב שנתי לאיתנות פיננסית  א.
 -, ובלוחות המתווה הפיננסי לשנים תשע"א30.3.2017שהציג המוסד במכתבו מיום 

 .7.5.2017תשפ"א מיום 
קציב המוסד יפעל במסגרת תקציב מאוזן ובהתאם לגיוס התרומות בפועל לת ב.

 השוטף.
המוסד יפעל לגייס את יעדי התרומות הצמיתות ולעמוד במתווה הקרנות הצמיתות  ג.

 שהציג.
תשפ"א יבדקו -ביצוע המוסד בהיבט הפיננסי במהלך שנות התוכנית לשנים תשע"ז ד.

 בפרמטרים של איתנות פיננסית מוסדית. 
 תווה. המוסד יגיש דו"ח על ביצוע המתווה בסיום כל שנה משנות המ ה.
המוסד יגיש מדי שנה דוחות כספיים בהתאם לכללים המקובלים להכנת דוחות  ו.

 כספיים בהתאם לכללי החשבונאות וכללי הדיווח של ות"ת.
 .30.7.2018המוסד יגיש דו"ח תיקון ליקויים לדו"ח גינזבורג, ולא יאוחר מיום  ז.
יקונים הנדרשים כניסה לתוקף של ההחלטה על ההכרה תהיה בכפוף לאישור הת ח.

וקבלת אישור  2017בתקנון המכללה על ידי האסיפה הכללית עד סוף חודש יוני 
 רשם התאגידים כנדרש.

-לחוק המועצה להשכלה גבוהה תשי"ח 9החלטת המועצה להשכלה גבוהה על מתן הכרה לפי סעיף 
רה והסמכה טעונה אישור הממשלה. כל עוד לא התקבל אישור הממשלה למוסד אין עדיין הכ 1958

 להעניק תארים.
 

: מתווה מדורג למיזוג המרכז האקדמי כרמל עם המכללה האקדמית נתניה וסיום פעילותו של החלטה 123/13
 המרכז האקדמי כרמל כמוסד להשכלה גבוהה

סכם בין המרכז האקדמי הטיוטת הולהמשך להחלטות ות"ת ומל"ג בעניינו של המרכז האקדמי כרמל ב
( לאמץ 18.7.2017המל"ג בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ז ) חליטה, ההאקדמית נתניהכרמל והמכללה 

לאשר מתווה למיזוג המרכז האקדמי כרמל עם המכללה האקדמית ביוני, ו 28מיום ות"ת את המלצת 
 כמפורט להלן: נתניה וסיום פעילותו של המרכז האקדמי כרמל כמוסד להשכלה גבוהה

ועד לסיום הזמן התקני  1.10.2017, שתחילתה ביום "תקופת ביניים"המתווה למיזוג יכלול  .1
 . 30.10.2019ביום לתואר של מחזור הסטודנטים האחרון שייחל לימודיו לכל המאוחר 

במהלך תקופת הביניים המרכז האקדמי כרמל יוכל להמשיך רישום סטודנטים בתוכנית  .2
והחל  30.10.2019 עד ליוםהל עסקים ולתואר ראשון במינהלימודים לתואר ראשון במשפטים 
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 :מיותועדת המומחים התחומית במיומנויות קריאה וכתיבה אקד .3
  חוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה באוניברסיטת חיפה, נשיא מכללת  -פרופ' אהרן קלרמן

 יו"ר הוועדה –צפת לשעבר
  רכזת תחום מיומנויות כתיבה אקדמית במכינה של האוניברסיטה  -ד"ר עידית שקד

 העברית
 לשעבר ראש היחידה להבעה עברית באוניברסיטת בר אילן -גרוס -ד"ר דליה כהן 
  'מנהלת המכינה של המכללה האקדמית נתניה -ליאת ורהפטיג גב 
  מרצה לכתיבה אקדמית במכללה האקדמית עמק יזרעאל -מר אלי אביר 

 :ועדת המומחים התחומית בכימיה .4
  יו"ר הוועדה -הפקולטה לכימיה בטכניון, מכון טכנולוגי לישראל  -פרופ' אהוד קינן 
  המחלקה לכימיה באוניברסיטת בן גוריון -פרופ' גבריאל למקוף 
  המכון לכימיה באוניברסיטה העברית -פרופ' אסף פרידלר 
  חי-החוג לביוטכנולוגיה במכללה האקדמית תל -פרופ' יעקב ויה 
  מכללה אקדמית להנדסה ירושלים -ראש תחום כימיה בעזריאלי  -ד"ר רות ספז 

 :ועדת המומחים התחומית באנגלית .5
 יו"ר  -התוכנית להוראת שפות במכללה האקדמית לחינוך, אורנים  -פרופ' פני אור

 הוועדה
  החוג לשפה וספרות אנגלית באוניברסיטת חיפה -פרופ' בתיה לאופר 
  היחידה ללימודי שפות באוניברסיטת תל אביב -ד"ר ליסה אמדור 
 סה, אורט היחידה להוראת אנגלית במכללה האקדמית להנד - ד"ר לינדה ויינברג

 בראודה
 אביב-היחידה ללימודי שפות באוניברסיטת תל -כהן -גב' אילנה ספקטור 

 
 פיילוט -: אישור הגשת תוכניות לחרדים בתוך הקמפוסים הרגילים החלטה 125/13

( דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא הגשת תוכניות 18.7.2017בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ז )
הקמפוסים הרגילים והיא  החליטה לאמץ את המלצות פורום יושבי הראש של לחרדים בתוך 

הועדת התחומיות, ולאשר פיילוט לפתיחת תוכניות לחרדים בשולי הקמפוסים הרגילים. להלן 
 פירוט הקריטריונים המהווים תנאים מצטברים לצורך קיום הפיילוט:

 תוכניות בתחומים בעלי חשיבות לאומית גבוהה  .1
כי האפשרות לפתיחת התוכניות בקמפוס תותר במשורה בלבד, יש מקום שהוחלט הואיל 

לאפשר פתיחת תוכניות בתחומים שנקבעו כבעלי חשיבות לאומית עבור האוכלוסיה 
 החרדית כמפורט להלן: 

 אקדמיזציה של מורים חרדים למגזר החרדי  -הכשרת מורים חרדים  1.1
 טק-תחומי הטכנולוגיה וההיי 1.2
 רפואיים-ומים טיפוליים כולל מקצועות פרהתח 1.3

 תוכניות במוסדות אשר אינם מקיימים לימודים לחרדים במסגרת מח"ר  .2
 שהוחלטעל מנת לקדם את מדיניות הגדלת מספר הסטודנטים החרדים במערכת, והואיל 

שלא לאפשר פתיחת מח"רים חדשים, מוסדות אשר אינם מקיימים לימודים במח"ר, 
 לימודים המותאמים לאוכלוסיה החרדית, רק במסגרת הלימודים בקמפוס.  יכולים ללמד

 תוכניות אשר כבר נדונו בוועדת ההיגוי לחרדים ואושרו עקרונית להגשה  .3
על מנת שניתן יהיה להפעיל את הפיילוט בהקדם האפשרי, ובשאיפה כבר בשנה"ל הקרובה 

ושרו עקרונית להגשה בוועדת תשע"ח, יש לאשר להגשה בשלב זה רק תוכניות שכבר א –
 ההיגוי. 

 התוכניות יהיו ממגוון תחומים ומגוון מוסדות  .4
כדי להבטיח גוון מוסדי ומתן אפשרויות נרחב ככל הניתן, התוכניות תהיינה ממגוון 

הגשה מאושרות לתחומים ומוסדות. הואיל והמל"ג החליטה כי הפיילוט ייושם במשורה, 
 בהתאם לקריטריונים שנקבעו כמפורט להלן:בשישה מוסדות תוכניות עשר 

 בהנדסת תוכנה   .B.Sc -אורט בראודה  ה האקדמית להנדסהמכללה .1
 בעבודה סוציאלית .B.A -ת ספיר ה האקדמימכללה .2
 במדעי ההתנהגות  .B.A-פרס  המרכז האקדמי .3
 תוכניות לפי החלטת המוסד 4 -ת בית ברל ה האקדמימכללה .4
 כניות לפי החלטת המוסדות 2 -אורנים  לחינוך  תה האקדמימכללה .5
 בחינוך גופני .B.Edהשלמה ל  -ת בווינגייט ה האקדמימכללה .6
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19.9.2017 

 לכבוד
 6500/17המשיבים בבג"ץ , ב"כ שינדל-עו"ד מיטל בוכמן

 
 : יםהעתק

 עו"ד יעל טור כספא, היועצת המשפטית, מל"ג
, עו"ד דינה במשרד המשפטים המשנה ליועץ המשפטי לממשלה וממונה על המאבק בהדרת נשים

 זילבר 
 

 

 שלום רב,

 

 125/13החלטת מל"ג הנדון: 

ד"ר תירוש נ' המועצה להשכלה גבוהה, הריני לפנות אליכם  6500/17בשם מרשיי, העותרים בבג"ץ 

 בדברים הבאים:

התפרסם באתר מל"ג קובץ ההחלטות מישיבת מל"ג שהתקיימה ביום  בימים האחרונים .1

18.7.2017. 

ניות שכותרתה "אישור הגשת תוכ 125/13במסגרת קובץ ההחלטות, כלולה החלטה  .2

 פיילוט". -לחרדים בתוך הקמפוסים הרגילים 

על פי ההחלטה, אושרה "פתיחת תוכניות לחרדים בשולי הקמפוסים הרגילים". עוד פורט  .3

בהחלטה כי קיימות "תוכניות שכבר אושרו עקרונית להגשה בועדת ההיגוי" וכי בכוונתכם 

 .הנפתחת בקרוב מאד לפעול לפתיחת תוכניות אלו כבר בשנת הלימודים הקרובה, תשע"ח

במהלך החומש הקרוב תפעל לתוכנית החומש שנידונה ואושרה במל"ג: " 47.6על פי סעיף  .4

ות גם בתוך הקמפוסים מל"ג לגבש מודל מתאים שיכלול אפשרויות לעידוד שילוב שונ

הרגילים, תוך מתן מעטפת מתאימה ומענה לסוגיות המשפטיות והציבוריות )בהקשרי 

 מגדר, מרחב ציבורי ותרבות( הקשורות בפיתוח מודל זה". 

 :בדחיפותאבקשכם להבהיר  .5

 ?החומש בתכנית 47.6 סעיף עם אחד בקנה עולה 125/13 החלטה והאם כיצד

 :להבהיר אבקש, אחרת תכניתב שמדובר ככל .6

צפויה להתקיים הפרדה על בסיס מין  125/13האם בתוכניות המפורטות בהחלטה  .א

 בכיתות הלימוד?
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כלולה התייחסות להקצאת שטח  125/13האם בתוכניות המפורטות בהחלטה  .ב

לתוכניות הלימוד בהפרדה מגדרית, באופן שימנע עירוב של מחוץ לכיתות הלימוד 

 הסטודנטים שאינם חרדים עם סטודנטים חרדים?

 לתוכניות אלו והחלה ההרשמה אליהן?האם כבר הוקצה סגל הוראה  .ג

כזכור לכם, בשבוע החולף פגשתי בנציגכם בבית משפט השלום במסגרת  בהמשך לאמור, .7

בית המשפט עליכם למסור לידינו  דיון בערעור על אגרת חופש מידע, ועל פי פסק דינו של

את הפרוטוקולים של ועדת ההיגוי. נדמה, כי חשיבותם של פרוטוקולים אלו מתגלה כרבה 

, משמתעורר חשש ממשי כי במקביל לאישור תוכנית החופש, הוכנה תוכנית אף מהצפוי

לידיעת מל"ג והציבור, לפתיחת מסלולים בהפרדה על  מגירה שונה וחלופית שלא הובאה

. משכך, אבקשכם להאיץ את הליך העברת החומרים הנוגעים בסיס מין בקמפוסים כלליים

 האמורה. 125/13להחלטה 

, התבקש קיום דיון מהיר במסגרת העתירה שהוגשה לבית המשפט העליון –אציין כבר עתה  .8

בעתירה ולא התבקש צו ביניים, על יסוד ההנחה הנלמדת מתוכנית החומש, כמו גם 

מהתשובות של המדינה לבקשת ביזיון בית משפט במסגרת העתירה הקודמת, שעל פיה 

 ישמר הסטטוס קוו עד להכרעה בעתירה. 

ל בסיס מין ששונים הנחת העבודה הייתה כי לא יפתחו הסדרי לימוד בהפרדה עמשמע,  .9

 . באופיים מאלו הקיימים

היא פתיחת מסלולי לימוד בהפרדה על בסיס מין  125/13ככל שאכן, המשמעות של החלטה  .10

 השונים במהותם ובאופיים מאלו הקיימים, ומשלבים הסדרי הפרדה בקמפוסים כלליים,

. משכך, ,מדובר בהפרה קיצונית ביותר של הססטוס קוו וככל שההחלטה תשאר בתוקפה,

 , את האפשרות לבקש צווי ביניים בעניין תוכניות אלו., הורוני מרשיי לבחון

 .13:00בשעה  26.9.2017אבקש הבהרותיכם כנדרש במכתבי זה לא יאוחר מיום שלישי,  .11

משלא גולה דבר קיומן של תוכניות מגירה אלו )שככל הנראה אושרו לפני חודשים ארוכים(,  .12

, האחריות לסד א במהלך השימוע הציבורי, ולא לקראת הדיון במל"ג בתוכנית החומשל

 הזמנים הלוחץ כולה לפתחכם.

אסיים את הדברים בנימה אישית. בפגישתנו בשבוע שעבר, בבית המשפט, ציינו, ד"ר תירוש  .13

, ולכולנו המועצה להשכלה גבוהה ואני, כי הגם שאנו חלוקים על עמדת מל"ג, איננו אויבי

אינטרס שבית המשפט יוכל לקבל החלטה מושכלת על יסוד מלוא המידע והנתונים. 

הסכמתם איתנו. באותם הרגעים ממש, בעודנו משוחחים, נראה שידעתם על ההחלטה 

לפתוח כיתות לימוד בהפרדה על בסיס מין בקמפוסים, ובחרתם שלא לגלותה. זאת, הגם 

הותי ביותר. כאזרח, הדבר מערער את אמוני בהגינות שברור היה לכם כי מדובר בעניין מ

הרשות המנהלית. יש להצר על כך שחלף דיון עקרוני, מעדיפה מל"ג ניסיון לקבוע עובדות 

 בשטח.     
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 בברכה,

 

     ____________   

  חגי קלעי, עו"ד     
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