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  תנאי-עתירה למתן צו על
 

 תנאי-למתן צו על ותבקש
 

 םוהמורה לה יםהמופנה אל המשיב תנאי-צו עלבית המשפט הנכבד מתבקש להוציא מלפניו 

 :להתייצב וליתן טעם

בע , הקו2007-)ב( לחוק זכויות הסטודנט, התשס"ז4מדוע לא יקבע כי הרישא של סעיף  .1

כי: "לא יראו הפליה לפי סעיף קטן )א( בקיומם של מוסדות נפרדים או של מסלולי לימוד 

 טעמי דת" בטל."נפרדים לגברים ולנשים מ

אינו מהווה מקור  2007-)ב( לחוק זכויות הסטודנט, התשס"ז4מדוע לא יקבע כי סעיף  .2

בסיס מין  המתיר למועצה להשכלה גבוהה לאשר תוכניות לימודים בהפרדה עלהסמכה 

 במוסדות מוכרים, בין אם מתוקצבים ובין אם לאו.

שנתית להרחבת הנגישות של -בה אושרה "התוכנית הרבמדוע לא תבוטל החלטת מל"ג  .3
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או  החלטת מל"ג)להלן:  "תשפ"ב-ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית התשע"ז

 .(תוכנית החומש

 ".1: תוכנית החומש שאושרה מצורפת ומסומנת "1נספח 

( ההיתרים שניתנו למוסדות 2018-2019מדוע לא יבוטלו, החל משנת הלימודים תשע"ט ) .4

 , ובכלל זאת:על בסיס מיןללימודים בהפרדה  ,מתוקצבים ולא מתוקצבים ,אקדמיים

, שלא מכוח תוכנית על בסיס מיןהיתרים להפעלת תוכניות לימודים בהפרדה  .א

 ;המיניםאחד ל או בזמנים מיועדים החומש, בקמפוסים ייעודים

, שלא מכוח תוכנית על בסיס מיןהיתרים להפעלת תוכניות לימודים בהפרדה  .ב

 החומש, לתואר שני;

, שלא מכוח תוכנית על בסיס מיןהיתרים להפעלת תוכניות לימודים בהפרדה  .ג

 החומש, למי שאינם עונים להגדרת חרדי בהתאם לתוכנית החומש;

בתוכניות הלימוד של מוסדות להשכלה  יןבמיקבע איסור מוחלט על התחשבות מדוע לא  .5

, ובכלל זאת )ולמצער, מוסדות להשכלה גבוהה שאינם כפופים למועצת חמ"ד( גבוהה

 יאסר בין היתר:

 זה או אחר;למין ייעוד של מסלול לימוד  .א

בכיתות לימוד ומרחבים משותפים של מוסדות להשכלה  מיןהפרדה על יסוד  .ב

 ;ואר של המוסדאו בהוראה המובילה להענקת ת גבוהה

 ;לגברים ולנשיםפוסים נפרדים ייעודיים מהחזקת ק .ג

, מלבד במסגרת תוכניות מינםהקצאת סגל הוראה לתוכניות לימוד על פי  .ד

 בחוק שוויון זכויות האשהשנקבע להעדפה מתקנת לנשים כפי 

 .העניין בנסיבות ונכון צודק שיימצא אחר צו כל .6

 

 בקשה המצורפת לה אינן במקור, אלא אם צוין אחרת.ההדגשות בעתירה זו וב                
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קסטל נ'  2240/17ובבג"ץ  8010/16העתירה בבג"ץ הצדדים להליך ו

  מדינת ישראל

 

כמפורט בכותרת, העותרות והעותרים כולם חברי סגל במוסדות להשכלה גבוהה בישראל,  .1

ות לשוויון וכבוד החרדים מפני הפגיעה החמורה הנגרמת בשנים האחרונות בזכויות בסיסי

העותרים כולם הם אנשי . על בסיס מיןבהשכלה הגבוהה, במסגרת תוכניות הלימוד בהפרדה 

סגל אקדמי בכיר, החוששים לעתידה של ההשכלה הגבוהה בישראל נוכח קיומם של הסדרי 

 בה והתרחבותם. על בסיס מיןהפרדה 

לחוק המועצה  "(, הוקמה בהתאםהמל"גהלן: "עיל ול)ל , המועצה להשכלה גבוהה1המשיבה  .2

י את המוסד הממלכת להוות"(, במטרה חוק המל"ג)להלן: " 1958-להשכלה גבוהה, תשי"ח

היא הגוף האמון על , הועדה לתקצוב ותיאום, 2 ההמשיב; בישראל לענייניי ההשכלה הגבוהה

, שר 3המשיב ; המלצה לממשלה על הסדרי התקצוב של המוסדות להשכלה גבוהה בישראל

מד בראש המועצה להשכלה גבוהה, והממונה על ביצוע הוראות חוק המועצה הוא העו, חינוךה

 .לחוק המל"ג 29-ו 6הה לפי סעיפים להשכלה גבו

 , הכנסת, היא הרשות המחוקקת של מדינת ישראל. 4המשיבה  .3

להשכלה גבוהה, מתוקצבים ובלתי  מוסדות ציבוריים הם, 5-19 הפורמאלים המשיבים .4

 . תוצאות העתירהשאפשר שיושפעו מ מתוקצבים,

תירוש נ' המועצה להשכלה  6667/14מרבית העותרים בעתירה זו היו בין העותרים בבג"ץ  .5

, שם הוחלט כי הגם שהעתירה בשלה לדיון, נוכח סיומה של תוכנית החומש (19.3.2015) גבוהה

שעמדה בתוקפה באותה העת, תמחק העתירה תוך שמירת זכויות בכפוף לקיום שימוע ציבורי 

 ר עם תוכנית הלימודים בהפרדה בתוכנית החומש העוקבת.בקש

ב תקופה ארוכה ביותר, ובמהלך תקופה זו המשיכה כקיום השימוע הציבורי האמור התע .6

 , ואף להרחיבם.על בסיס מיןבקיום מסלולי לימוד בהפרדה  1המשיבה 

ית ת בקשר עם תוכנואחר ותעתיר , הוגשו שתיהחדשהבין לבין, וטרם אושרה תוכנית החומש  .7

תנאי והיא ממתינה -, בה ניתן צו עלברנזון נ' מדינת ישראל 8010/16הלימוד האמורות )בג"ץ 

 . (קסטל נ' מדינת ישראל 2240/17, ובג"ץ לקביעת מועד לשמיעת דיון התנגדויות

, מהטעם שהתשתית הנורמטיבית שעמדה ושם התייתר עתירותלגישת העותרים כאן, ה .8

מכל מקום, מובא הדבר לידיעת בית וכנית החומש. בבסיסה השתנתה עם אישורה של ת

 המשפט הנכבד כבר בפתח הדברים.
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 בקשה לקיום דיון בעתירה בהקדם

הוגשה  ,6667/14, היא בג"ץ העתירה דנן היא, למעשה, גלגול שני של ההליך. עתירה קודמת .1

סגרת . במתשע"ו-תשע"א. שם נסובה העתירה סביב תוכנית החומש לשנים 5.10.2014ביום 

, הוסכם על ידי הצדדים כי מאחר שתוכנית 19.3.2015הדיון בעל פה בעתירה, שהתקיים ביום 

-זהחומש דאז ממילא הייתה קרובה לסיומה, ומאחר שיש לאשר תוכנית חומש לשנים תשע"

, החדשהכי המועצה להשכלה גבוהה תקיים שימוע ציבורי טרם הדיון בתוכנית החומש , בתשפ"

 העתירה תוך שמירת זכויות. ובכפוף לכך תמחק

כפי שיפורט בפרק המשפטי להלן, חרף התרעות חוזרות ונשנות של העותרים, התעכבה  .2

משך שנתיים בקיום השימוע הציבורי, ובכך קבעה עובדות בשטח, והאריכה את  1המשיבה 

תוכניות הלימוד בהשכלה גבוהה לחרדים בשנתיים )בזמן שלמעשה לא הייתה כל תוכנית חומש 

כי לא תפתח  1תוקף(. זאת ועוד. הגם שבמסגרת הליך של בזיון בית משפט הודיעה המשיבה ב

תוכניות חדשות טרם אישורה של תוכנית החומש החדשה, נפתחו מסלולי לימוד חדשים 

  בתקופה זו. על בסיס מיןבהפרדה 

בהמשך לכך, לא יכול להיות ספק, כי מועד אישור ההחלטה, בסוף שנת הלימודים תשע"ז,  .3

 1לאחר שהושלמו ההכנות לשנת הלימודים תשע"ח, יצר מצב בו בפועל, "הרוויחה" המשיבה ו

 .על בסיס מיןשנת לימודים נוספת בה יתקיימו מסלולי הלימוד בהפרדה 

 על רקע זה, שני טעמים עומדים ביסוד הבקשה לקביעת מועד דיון בהקדם: .4

ו את השלמת הדיון , הוא הטעם שעל מנת שהעתירה תתברר בקבועי זמן שיאפשרהראשון .א

, יש להשלים את הדיון בה לכל שנת הלימודים תשע"טבה לפני תחילת ההערכות ל

. נוכח העומס המוכר המוטל על בית המשפט, ונוכח ניסיון 2018המאוחר בחודש אפריל 

החיים המלמד כי ברוב המוחלט של המקרים אין המדינה עומדת במועדים שנקבעים לה 

ת ארכות חוזרות ונשנות, יש מקום לגישת העותרים לתת את להגשת תשובות והיא מבקש

הדעת כבר עכשיו לקביעת סדרי דיון שיאפשרו בירור אפקטיבי של העתירה לקראת שנת 

 הלימודים תשע"ט.

, הוא הטעם שבאופן אפקטיבי, ההליך הנוכחי נמשך כבר למעלה משלוש שנים, תוך השני .ב

ע השימוע הציבורי, באופן שכבר קנה לה יצרה עיכוב מכוון ומתמשך בביצו 1שהמשיבה 

 6667/14)ויצוין בהקשר זה כי בדיון בבג"ץ  שנתיים של "חסינות" מביקורת שיפוטית

ציינה המשיבה כי תוכנית החומש החדשה תחל כבר בשנת הלימודים תשע"ו וכי בתשובה 

ציינה היא כי תוכנית החומש החדשה תכנס לתוקפה בשנת  4.2.2016לעותרים מיום 

. לגישת העותרים, יש לראות בחומרה רבה דרך (2016אוקטובר הלימודים תשע"ז, קרי, 

להמשך ניסיונות להאריך ולעכב את ההליך,  דהתנהלות של של גוף ציבורי, ואין לתת י

באופן שיביא להתמשכות הפגיעה הקשה בזכויות אדם בסיסיות ובתקינות ההליך 

 . 1המנהלי, הנגרמת בשל התנהלות המשיבה 

קבע כב' השופט דנציגר, בהחלטתו  6667/14יוזכר, להשלמת התמונה, כי גם במסגרת בג"ץ  .5

 ימים לפני הדיון. 14כי העתירה שם תידון בהקדם וכי התשובה לה תוגש  27.11.2014מיום 

יתבקש בית המשפט הנכבד להורות כי העתירה תועבר לדיון בפני הרכב בהקדם, על יסוד זה,  .6

 .את תגובתם המקדמית לקראת מועד הדיון שיקבע וכי המשיבים יגישו
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 תמצית העתירה

האם מין הוא קריטריון בו רשאים יהיו מוסדות להשכלה גבוהה להתחשב? האם ניתן לקיים  .1

הסדרי לימודים במוסדות מסחריים וציבוריים, בהם סביבת הלימודים תהיה סביבת 

 מודים סטרילית, בה גברים לא יפגשו בנשים, לא כסטודנטיות ולא כמרצות?לי

שאלות אלו אינן שאלות תיאורטיות. מידי שנת לימודים, אלפי סטודנטיות וסטודנטים, בוגרי  .2

מסגרות לימוד לציבור החרדי, מוסללים למסלולי לימוד בהפרדה. ממוסדות בודדים שפעלו 

ים מצומצמים במוצהר, בשל ההפרדה הנהוגה בהם, לצד מערכת ההשכלה הגבוהה וכחריג

וללא הסדרה וללא מקור חוקי לפעילותם, הפכו מסגרות אלו לדרך המלך ואף לברירת המחדל 

  של מל"ג, לעידוד השכלה גבוהה לציבור החרדי.  

 -רבים מהם ו ,מוסדות להשכלה גבוהה, באישורה של המועצה להשכלה גבוההכעשרים כיום,  .3

המיועד לאוכלוסיה החרדית )הגם מדינת ישראל, מקיימים מערך לימודי ענף בתקצובה של 

 –שבו סטודנטים מופרדים על סמך מינם, ובנוסף שבפועל משמש גם אוכלוסיות נוספות( 

 מרצות נשים לא מורשות ללמד סטודנטים גברים במרבית המוסדות האמורים 

הגבוהה, הפכה תפישה הרואה  בשם הרצון לשלב את הציבור החרדי בהשכלה -הווה אומר  .4

לעמדה  ,פגיעה בטוהר המידות)סטודנטית או מרצה( באוזני גברים אשה  קולהשמעת ב

מקובלת על האקדמיה הישראלית. בשם מטרה זו, מצב שהיה בעבר בלתי נתפס, בו עצם 

הופכת את חווית הלימודים או שמיעת הרצאה ממרצה סטודנטית בכיתה  נוכחותה של

 10%-רה, הפכה למציאות רווחת. תוכניות לימודים המופנות ללמעלה מהאקדמיים לאסו

אקדמיים, של שיפוט אדם לא לפי דעותיו ותבונתו, -מהאוכלוסיה מושתתות על ערכים אנטי

 אלא על פי מינו. 

כבודן של נשים, סטודנטיות ומרצות, מכל קבוצות האוכלוסיה, וזכותן לשיוויון, הוא שעומד  .5

 על הפרק. 

, המפעילים תוכניות סטריליות מנשים )הגם שבתוכניות המיועדות לנשים לומוסדות א .6

פועלים על יסוד ההכרה של המועצה להשכלה גבוהה, ובהתאם  מתירים הוראה על ידי גברים(

לאישורים הניתנים על ידה לקיומם של מסלולי הלימוד בהפרדה על בסיס מין, ושל קמפוסים 

 בהפרדה על בסיס מין. 

של מל"ג אינה מכוח סמכות שהוענקה לה בדין, משאין בחוק המועצה להשכלה  מדיניות זו .7

גבוהה כל הסמכה המאפשרת אישור מסלולי לימוד בהפרדה על בסיס מין, או מתן היתר 

למוסדות להגביל את אפשרויות ההוראה של מרצות בשל מינן. יתרה מכך, מדיניות זו עומדת 

 קדמיים, המחייבים את המועצה להשכלה גבוהה. בניגוד להוראות כללי ההכרה במוסדות א

יחד עם זאת, למוסדות להשכלה גבוהה עצמם עומדת הגנה מפני טענת אפליה של סטודנטים  .8

מכוח חוק זכויות הסטודנט, מקום בו טענת האפליה היא בשל עצם קיומם של מסלולי לימוד 

וד מקום בו האפליה חורגת בהפרדה על בסיס מין או קמפוסים נפרדים )הגנה זו לא יכולה לעמ

מעצם ההפרדה, למשל במקרה בו המסלולים המופרדים אינם מאפשרים הזדמנויות שוות 

 )ב( לחוק זכויות הסטודנט.4סעיף רישא להגנה זו קבועה ב לשני המינים(.

דין שהגישה מל"ג בעבר, לשיטתה זהו המקור הנורמטיבי היחיד מכוחה קונה -על פי כתבי בי .9

)ב( 4סעיף  לשיטתה ,יר לימודים בהשכלה גבוהה בהפרדה על בסיס מין. קריהיא סמכות להת
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על המתיר קיומם של מסלולי לימוד בהשכלה הגבוהה בהפרדה הוא לחוק זכויות הסטודנט, 

והדרתן והפלייתן של  על בסיס מיןושל מוסדות לימוד להשכלה גבוהה בהפרדה  בסיס מין

 .נשים

 מכאן, לתמצית הטיעון. .10

)ב( לחוק זכויות הסטודנט 4, לגישת העותרים יש לקבוע כי הרישא לסעיף וקתיבמישור הח .11

שהיא טענת הגנה בלבד של  בטלה. זאת, שכן אף אם תפורש בצורה המצומצמת ביותר, ככזו

המתירה אך ורק הפרדה המבוססת על שוויון מלא, עדיין מדובר  מוסדות לימודים, וככזו

פוגע בזכות לכבוד ובזכות לשוויון ואינו ית היררכית, מגדרשבהיותו מבוסס על תפיסה  בהסדר

  .עומד בתנאי פסקת ההגבלה

בפשטות, בית המשפט הנכבד יתבקש לקבוע בצורה ברורה ומפורשת, כי בכל הנוגע להשכלה  .12

 נפרד אינו שווה.  –גבוהה 

-לכ, אישרה מל"ג, כאמור, )ב( האמור4הוראת סעיף  פרשנותה את על יסוד, במישור המנהלי .13

להפעיל מסלולי לימוד בהפרדה  ,, מתוקצבים ושאינם מתוקצביםמוסדות להשכלה גבוהה 20

 .על בסיס מיןאו קמפוסים בהפרדה  על בסיס מין

 הסדרי ההפרדה אותם התירה מל"ג, והמתקיימים הלכה למעשה באישורה או בעצימת עין, .14

סוקה, חורגים מגבולות פוגעים שלא כדין בזכויות חוקתיות, עומדים בניגוד לדין ולהלכה הפ

  סמכותה של מל"ג, וחורגים בצורה קיצונית ממתחם הסבירות.

 הסדרי הפרדה אלו מתאפיינים בחמישה רבדים: .15

הוא יצירת הקיים בכל מוסדות הלימוד  על בסיס מיןשל ההפרדה  הרובד הבסיסי •

, המסלולי לימוד נפרדים לנשים ולגברים, כך שנשים וגברים לא יחלקו את אותה הכית

עוד מתירה מל"ג את  .אחד מגדרוכן התרת קיומם של קמפוסים בהם לימודים ייעודיים ל

קביעת תוכניות הלימודים בקמפוסים כך שיוקצו ימים נפרדים לגברים ונשים )משמע, 

כמו כן, מל"ג  בפועל מדובר במצב של הפרדה הרמטית, בדומה לקמפוסים נפרדים(.

 פני נשים חרדיות במלגות לימודים ומחיה. מתירה מתן עדיפות לגברים חרדים על

הוא בכך שמל"ג מתירה למוסדות לימוד להשכלה  על בסיס מיןשל ההפרדה  הרובד השני •

אחד, מבלי שיפתח מסלול לימוד ייעודי באותו  מגדרגבוהה לפתוח מסלול לימוד ייעודי ל

על בסיס ה השני. בפועל, כל מוסדות הלימוד המקיימים לימודים בהפרד מגדרמקצועי ל

 מסלולי הנשים.באינם מציעים את אותן אפשרויות הלימוד במסלולי הגברים ו מין

להרצות בפני  מרצותהוא באיסור על  על בסיס מיןשל ההפרדה  הרובד השלישי •

מבלי שמל"ג דנה בחוקיותו או , שאומץ במרבית מוסדות הלימוד, גברים סטודנטים

 .פורשותבהשלכותיו, אך תוך שהיא מכירה בקיומו מ

הוא בהעדפה תקציבית של סטודנטים במסלולי  על בסיס מיןשל ההפרדה  הרובד הרביעי •

על פני סטודנטים במסלולי הלימוד הכלליים. בדומה, תנאי  על בסיס מיןלימוד בהפרדה 

ית נמוכים יותר מאלו של המסלולים הכלליים, מגדרהקבלה למסלולי הלימוד בהפרדה 

 תר מאלו שמתקיימים במסלול הכללי המקביל.קלים יו –והלימודים עצמם 

הוא בהסכמה בשתיקה לקיומן של פרקטיקות  על בסיס מיןשל ההפרדה  הרובד החמישי •

, בהם חיוב הסטודנטים בראיון על בסיס מיןי ודתי במסלולים בהפרדה מגדרשל משטור 

, עם רב המוסד ובקבלת אישורו לאורחות חייהם, קביעת קוד צניעות למוסד האקדמי
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 וכיו"ב. התערבות בתוכן אקדמי

כלל הרבדים האמורים שלובים זה בזה בתוכנית החומש לשילוב חרדים, ובהחלטות נוספות  .16

 של מל"ג, ללא הפרד.  

 כפי שיפורט, דין ההחלטה המנהלית של מל"ג לאשר את תוכנית החומש בטלות. .17

ת ההוראה של הגבלת אפשרו - , חלק מרכיבי הליבה של תוכנית החומשבראש ובראשונה .18

עומדים  – מגדראמונה דתית ו הקצאת מלגות מחיה על יסודו םנשים בפני סטודנטים גברי

 .חוקיות איבניגוד לחוק ומשכך בטלים בשל 

לגישת העותרים אין למל"ג סמכות כלל ועיקר לאשר קיומם של מסלולי לימוד , שנית .19

על הפרדה על בסיס מין. בהפרדה על בסיס מין או להתיר פעילות של קמפוסים המבוססים 

יכולה להקנות למל"ג סמכות )ב( לחוק זכויות הסטודנט 4הוראת סעיף וגם אם יקבע, כי 

על בסיס מין, הרי שגם הפרשנות הרחבה ביותר של סעיף  לכונן מסלולי לימוד בהפרדהכלשהי 

הגם . משכך, זה תביא למסקנה שהסמכות מוגבלת לאישור לימוד בהפרדה בין הסטודנטים

 מדיניותהרכיבי לגישת העותרים כל המדיניות היא בחוסר סמכות, הרי שלכל הפחות כל ש

, לרבות התרת האיסור על הוראת נשים בכיתות של סטודנטים, שאינם ההפרדה עצמה

, והתרת על בסיס מיןמדיניות מלגות ותקצוב מיטיבים עם מוסדות ומסלולים בהפרדה 

הול המוסד האקדמי )לרבות בעצימת עין( הינם מעורבות של גורמים שאינם אקדמיים בני

 . חוסר סמכותב

הסדרי ההפרדה שאושרו אינם עומדים בתנאי הסף שנקבעו בפסיקה שרק , שלישית .20

 נסביר. בהתקיימם תבחן סבירות הסדר הפרדה לגופו.

המקרה דנן הוא המקרה הראשון בו נדונה בבית המשפט הנכבד מדיניות מוצהרת של גוף  .21

. במקרים שאינה באזור פולחן בספירה הציבורית על בסיס מיןרה הפרדה ציבורי, המתי

במרחב הציבורי )דוגמת  על בסיס מיןדה הבודדים קודם להליך דנן, שנדון ניסיון לקיים הפר

רחוב, כפי שהיה נקבע שנשים וגברים לא יוכלו לעבור באותו צד של  םהסדרי הפרדה במסגרת

במרחב  על בסיס מיןהייתה שישנו איסור ברור על הפרדה ( נקודת המוצא לדיון עזריהבמקרה 

הציבורי, והשאלה שנדונה הייתה רק מהם אמצעי האכיפה שינקטו נגד מי שמבקשים לקיים 

 הפרדה. 

והלכת  רגן, הלכת נוער כהלכההלכת  –יחד עם זאת, הפסיקה, ובעיקר, שלוש הלכות עיקריות  .22

קבעו את גבולות וכלי התקשורת, בהתאמה( )בתי ספר לא מוכרים, תחבורה ציבורית  קולך

 בספירה המסחרית.  על בסיס מיןההפרדה 

במסגרת הלכות אלו, נקבעו ארבעה תנאי סף שאת קיומם על המבקש לקיים הפרדה להוכיח,  .23

על מנת שתבחן כלל שאלת האיזון בין תכלית ההפרדה לבין הפגיעה בשיוויון. ראשית, יש 

הפרקטיקה הדתית; שנית, יש להראות כי המסלולים  להראות כי ההפרדה נובעת מליבת

האפשרויות(; שלישית, יש  רי, כי בפני אישה וגבר בדיוק אותןהמופרדים זהים לחלוטין )ק

להראות כי ההסדר המופרד אינו עדיף על ההסדר הכללי, שלא בהפרדה; ולבסוף, יש להראות 

 כי הסדר ההפרדה הוא וולנטרי. 

דה שאושר על ידי מל"ג לא עומד באף אחד מתנאי הסף במקרה הנוכחי, הסדר ההפר .24

 האמורים. 

כך, ודאי שההפרדה המרחבית אינה מחויבת על פי ההלכה בעת שמיעת הרצאה. למעשה, גם  .25
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בקמפוסים ומניעת הוראה על ידי נשים אינן  על בסיס מיןלגישת המשיבות עצמן, הפרדה 

 ציווי דתי, לא כל שכן "ליבת הפרקטיקה הדתית". 

, למוסדות הלימוד אין היתרים בבירור המשך לאמור, ההסדרים הקיימים אינם שוויונייםב .26

נשים וממילא הם אינם מציעים מסלולי לימוד זהים, ללהפעלת מסלולי לימוד זהים לגברים ו

 .מגדרוהמלגות הניתנות הן מוטות 

ההסדרים כמו כן, להסדר המופרד ניתן מעמד עדיף על פני ההסדר שלא בהפרדה. תלמידי  .27

המופרדים מתוקצבים ביתר, למול סבסוד הלימודים בהסדרים שאינם בהפרדה, ואף זכאים 

למלגות אישיות בשווי אלפי שקלים להם לא זכאים סטודנטים באותו מצב כלכלי שאינם 

. כמו כן, רק תלמידי המסלולים המופרדים על בסיס מיןתלמידים במסלולים המופרדים 

תומכת, במימון ממשלתי, על מנת להקל על קליטתם באקדמיה, זוכים למעטפת ייעודית ו

 ונהנים מתנאי קבלה מקלים ומרמת לימודים קלה מזו שבמסלול הכללי.  

ולבסוף, ההפרדה במסלולי ההסדר אינה וולנטרית. משהמוסד האקדמי משמש כאתר המרכזי  .28

דיים לקהילה לכינונה של רשת חברתית ומקצועית בגיל הבגרות, קיומם של מוסדות ייעו

משפיע גם על מי שאחרת היה מבכר את הלימודים במסלול  על בסיס מיןהחרדית בהפרדה 

במוסדות להשכלה גבוהה מקיימת את  לומדתשהכללי. מצב בו מרבית האוכלוסיה החרדית 

, יוצר "אפקט הילה". מי שיבחר שלא ללמוד בהשכלה גבוהה על בסיס מיןהפרדה הלימודים ב

יודר באופן טבעי מהרשתות החברתיות והמקצועיות בהמשך  , ממילאעל בסיס מיןבהפרדה 

במקומות העבודה במגזר החרדי. זאת, בנוסף ומעבר ללחץ המופעל על  –הדרך, ובפרט 

הסטודנטית החרדית לבחור במסלול הפרדה בקהילה החרדית, בה על דרך הכלל מידת 

 האוטונומיה לנשים במרחב הציבורי נמוכה יותר. 

: המרצות שלא הפרדה אלו אינם וולנטרים למרצים ולמרצות ייו כי הסדרכמו כן, מובן מאל .29

והמרצים והמרצות יחדיו מנועים מללמד  הגברים כיתותבל יכמו המרצים מנועות מללמד כל

אשר על כן,  בסביבה שוויונית ומגוונת כפי שמקובל על פי מידות האקדמיה בארץ ובעולם.

לא עומדת באף לא אחד מתנאי הסף שנקבעו לגישת העותרים החלטת מל"ג בטלה משהיא 

. משכך, אף אם מיןבפסיקה על מנת שתיבחן הסבירות לגופו של הסדר הפרדה על יסוד 

)ב( לחוק 4יקבע בית המשפט הנכבד, בניגוד לדעת העותרים, כי ניתן לפרש את הוראת סעיף 

שרת את המשך זכויות הסטודנט באופן שמאפשר את קיומו, הרי שלא תהיה זו פרשנות המא

 קיומה של מדיניות ההפרדה של מל"ג.

והמצדיקים,  ההליך פגמים היורדים לשורשבהליך אישור ההחלטה המנהלית נפלו רביעית,  .30

 כל אחד בנפרד וכולם יחד, את ביטול ההליך. בכלל זאת: 

 לא גובשה התשתית העובדתית הרלבנטית במלואה;  (1)

 טית ומסמכי השימוע הציבורי; נתית הרלבלא הוצגה לחברי מל"ג התשתית העובד (2)

הועברו לחברי מל"ג חוות דעת מהציבור מחוץ למסגרת השימוע הציבורית, שלא גולו  (3)

 ושלא ניתן לכלל הציבור אפשרות להתייחס אליהן; 

ולבסוף, אף לגופם של דברים, ההחלטה על אישור הסדרי ההפרדה במתכונתם כפי שנקבע  .31

 א מיושמת בפועל חורגת בצורה קיצונית ממתחם הסבירות.בתוכנית החומש וכפי שהי
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 הטיעון החוקתי –נפרד אינו שווה 

ישראל לקיים מוסדות ציבור, בין אם בבעלות פרטיות ובין אם מסחרית,  דינתהאם ניתן במ .32

ובהקשרנו, האם יכולה  ?אחד בלבד למיןבהן נהוגה מדיניות של סביבה סטרילית וייעודית 

ת לייצר הפרדה על בסיס מין במוסדותיה? זוהי השאלה החוקתית האקדמיה הישראלי

 העומדת במוקדו של פרק זה.

אינם  באקדמיה קרי, בעוד שבפרק הבא, נעמוד על כך שהסדרי ההפרדה הקיימים כיום בפועל .33

כהסדרים של "נפרד אך שווה", השאלה המקדמית בה יש להכריע היא האם  להחשביכולים 

 ו החוקתי מדיניות של "נפרד אך שווה" באקדמיה הישראלית.מלכתחילה, מאפשר משפטנ

אין מדובר בפגיעה של מה בכך, או בהסדר שטרם בשלה העת לבחון את חוקתיותו.  –יודגש  .34

 מאוחרת. –חמורה היא, והשעה  –הפגיעה 

למעשה, מזה כעשרים שנה, ללא הסדרה רגולטורית והרחק מעין הציבור, חלה צמיחה איטית  .35

מפוקחים על ידי מל"ג, ואשר מלמדים לימודים אקדמיים בשלל תחומים, של מוסדות ה

. בראשיתם, היו אלו מוסדות שוליים על בסיס מיןהמבקשים לייצר מסלולי לימוד בהפרדה 

 על בסיס מיןיחסית דוגמת מכון לב. לאחר מכן, הוחלט על ריכוז תוכניות לימוד בהפרדה 

סדות אקדמיים, קמפוסים שכונו בקמפוסים יעודיים בהם לימדו מורים ממספר רב של מו

 "הפלטפורמות החרדיות". 

תשע"ו, הוקם מערך -, עם קביעתה של תוכנית החומש לשנים תשע"א2009החל משנת  .36

משוכלל ומשומן שמטרתו קידום מוסדות להשכלה גבוהה בהפרדה על בסיס מין בכל הארץ, 

רך זה, הוא שעמד תחת חסותן של האונירסיטאות והמוסדות להשכלה גבוהה הקיימים )מע

 (. 6667/14במוקד העתירה הראשונה, בבג"ץ 

 19,000-היעד המוצהר של תוכנית החומש של מל"ג/ות"ת הוא כ -במבט צופה פני עתיד  .37

סטודנטים וסטודנטיות מהציבור החרדי שילמדו בהפרדה על בסיס מין במוסדות הכפופים 

דים ושאינם חרדים( שלומדים לות"ת. זאת, לצד עשרות אלפי סטודנטים וסטודנטיות )חר

במוסדות בהם מתקיימת הפרדה על בסיס מין ושאינם כפופים לות"ת וכן במכללות אקדמיות 

לחינוך כפופיםשקיבלו הכרה  מהמל"ג ובמקביל כפופים למנהל החינוך הממלכתי דתי במשרד 

    החינוך. 

קה מפלה, שספק שנים הפך החריג שבחריג לדרך המלך, ופרקטי 20בפשטות אם כן, במשך  .38

אם יש לה מקור חוקי כלשהו, הפכה לחלק משמעותי ומרכזי בפעילותה של האקדמיה 

 הישראלית כולה. 

הפרק העוקב של עתירה זו, יעסוק לפרטי פרטים במדיניותה של מל"ג בכל הנוגע ללימודים  .39

בהפרדה על פי מין, לרבות בשאלה האם למל"ג עצמה עומדת הסמכות להתיר לימודים 

האם רשאי מוסד  –דה מסוג זה. פרק זה עוסק בשאלה הבסיסית והראשונית יותר בהפר

לימודים להשכלה גבוהה לקיים מסלולי לימוד בהפרדה על בסיס מין, וקמפוסים בהפרדה על 

 בסיס מין. 

מובן, כי הכרעה שעל פיה שיטת המשפט הישראלית אינה מכירה בדוקטרינת "נפרד אך  .40

הה בפרט, יהיה בה כדי לייתר את המשך דיוננו, באופן שבו שווה", בכלל ובהשכלה הגבו

בהשכלה הגבוהה, לעודדם ולהכיר  על בסיס מיןהחליטה מל"ג לקבוע הסדרים של הפרדה 
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  בהם. 

 בהשכלה הגבוהה על בסיס מיןהמקור הנורמטיבי להסדרי הפרדה  .1א.

ובמקרה ככל רשות מנהלית, למועצה להשכלה גבוהה רק סמכויות שהוקנו לה במפורש בדין,  .41

. (חוק המועצה להשכלה גבוהה)להלן:  1958-בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח –דנן 

כללי המשפט המנהלי מחייבים את המועצה להשכלה גבוהה לפעול בשוויון ובשקיפות, תוך 

 שמירה על כבודם של הסטודנטים והסגל.

על קיומה של הסמכה , שיכולה ללמד כלשהיאינו כולל הוראה  ,חוק המועצה להשכלה גבוהה .42

כללי ל 9ולהיפך, סעיף למל"ג לאשר תוכנית לימודים תוך פגיעה בזכות לשוויון ובזכות לכבוד. 

( כללי ההכרה במוסדות)להלן:  1964-המועצה להשכלה גבוהה )הכרה במוסדות(, תשכ"ד

 אוסר במפורש על הכרה במוסד המפלה בין מועמדים, או במינוי סגל אקדמי, על יסוד מין. 

תיכוניים -הוראת הדין היחידה, העוסקת במישרין בהפרדה על בסיס מין במוסדות לימוד על .43

 הקובע כי: לחוק זכויות הסטודנט 4סעיף  היא

 

מוסד לא יפלה מועמדים או סטודנטים מטעמים עדתיים או   א() .4 איסור הפליה

כלכלי או -מטעמי ארץ המוצא שלהם או של הוריהם, רקעם החברתי

 ל דת, לאום, מין או מקום מגורים, בכל אחד מאלה:מטעמים ש

 רישום ללימודים וקבלה למוסד;   (1)

 קבלה לתחומי לימוד;   (2)

 קבלה למסלולי לימוד מיוחדים.   (3)

בקיומם של מוסדות נפרדים לא יראו הפליה לפי סעיף קטן )א(   )ב(

לי , של מסלואו של מסלולי לימוד נפרדים לגברים ולנשים מטעמי דת

לימוד נפרדים לצורך קידום קבוצות אוכלוסיה מסוימות ושל תנאי 

 .)ב(9קבלה מקלים לפי סעיף 

טופסי הרישום ללימודים לא יכללו דרישת חובה לספק מידע על    )ג(

אודות ארץ המוצא של המועמד או של הוריו, דת או לאום; אין 

ופס בהוראת סעיף קטן זה כדי למנוע בקשה לקבל מידע כאמור, בט

נפרד, בהסכמת המועמד, וכן לענין קבלה למסלולי לימוד נפרדים 

לגברים ולנשים מטעמי דת או למסלולי לימוד נפרדים לצורך קידום 

קבוצות אוכלוסיות מסוימות או לענין תנאי קבלה מקלים לפי סעיף 

 )ב(.9

 
מתוכם )לחוק, הכולל תשעה סוגי מוסדות  1הוראה זו חלה על "מוסד" כמשמעותו בסעיף  .44

מוסד להכשרת הנדסאים וטכנאים  -ארבעה מוגדרים כ"מוסד להשכלה גבוהה", ולצידם 

; מוסד מוסד להכשרת עובדי הוראה בישראל ; שבפיקוח משרד התעשיה המסחר והתעסוקה

  (. לאומנות ומכינה קדם אקדמית

אפשר המהיחידי  יהגם שהסעיף לא עוסק כלל ועיקר במל"ג, לגישת מל"ג זהו המקור החוק .45

לה להכיר במוסדות המקיימים לימודים בהפרדה על בסיס מין, לקדם תוכניות לימודים 



14 

 

בהפרדה על בסיס מין, ולקיים קמפוסים נפרדים לבני המינים השונים השייכים למוסדות 

 1לימודים להשכלה גבוהה.

לגישת העותרים, ככל שימצא בית המשפט הנכבד לקבל את עמדת מל"ג, שעל פיה הוראת  .46

לחוק זכויות הסטודנט היא המקור החוקי המאפשר את קיומן של תוכניות לימודים  4יף סע

בהפרדה על פי מין וקמפוסים בהפרדה על פי מין במוסדות להשכלה גבוהה בישראל, יש 

 לקבוע כי הוראת הסעיף בטלה מחמת אי חוקתיות.

מל"ג או על על  לחוק זכויות הסטודנט לא חלה כלל 4ברי, כי ככל שיקבע שהוראת סעיף  .47

מוסדות להשכלה גבוהה, ממילא דין מדיניות מל"ג המתירה לימודים בהפרדה על בסיס מין 

 בטלות משהיא כולה בהעדר סמכות )וראו לעניין זה בפרק העוקב(. 

 מכאן, לגופם של דברים. .48

)א( לחוק זכויות הסטודנט קובע כלל של איסור הפליה ב"מוסד" כהגדרתו בחוק, 4סעיף  .49

קובע, אם כן, שני לחוק זכויות הסטודנט )ב( 4סעיף גם "מוסד להשכלה גבוהה". הכולל 

הראשון, ברישא של הסעיף, מקום  –)א( לחוק 4חריגים לאיסור הכללי על הפליה מכוח סעיף 

, על בסיס מיןבו בשל שיקולי דת מופעלים מסלולי לימוד נפרדים או מוסדות לימוד בהפרדה 

ייעודי לקבוצה  ו יש צורך בקיום מסלול לימודים מופרדוהשני, בסיפא של הסעיף, מקום ב

לחוק זכויות הסטודנט משלים את  9)סעיף  לצורך קידום קבוצות אוכלוסיה מסוימות מודרת

המארג הנורמטיבי לגבי אוכלוסיות אלו וקובע כי ניתן לקיים מדיניות של העדפה מתקנת 

 . בתנאי קבלה למוסד(

 בין המינים)ב( האמור. קרי, קיומה של הפרדה 4ל סעיף עניינה של העתירה דנן, ברישא ש .50

מקום בו אין לדבר יסוד פדגוגי )משמע, שמסלולי הלימוד המופרדים והכלליים הם מסלולי 

 לימוד באותה הרמה(. 

עתירה זו אינה עוסקת באפשרות להקים מכינות להשלמת לימודי ליבה או תוכניות ייעודיות  .51

תכליתן להביא את הסטודנטים החרדים )בפרט הגברים( או לצד מסלול הלימודים הכללי, ש

כל סטודנט אחר לאותה הרמה האקדמית של כלל האוכלוסיה, ולאפשר את השתלבותם 

 האפקטיבית במסלולי הלימוד הכלליים. 

העיון בתוכנית החומש מעלה כי לכל אורכה, מוצג טעם כפול  –נבקש להדגיש בהקשר זה  .52

. הטעם הראשון הוא שלציבור החרדים פערי תרבותיי וטעם טעם פדגוג –להסדרי ההפרדה 

לא יוכלו  –הגברים החרדים  –כל הציבור החרדי, ובפרט כהשכלה משמעותיים, ומשכך, כ

דים אקדמיים. על כן, יש ליצור מסגרות שתכליתן ולהשתלב ברמת הידע שיש להם בלימ

 להביא אוכלוסיות אלו לאותה רמה אקדמית של הציבור הכללי. 

הטיעון הפדגוגי אינו יכול להצדיק את הלימודים במסלולים יעודיים לחרדים, או את היות  .53

, בשלב הלימודים לתואר עצמו. הנחת על בסיס מיןהמסלולים היעודיים האמורים בהפרדה 

המוצא של תוכנית החומש כולה היא שבמסגרת הלימודים לתואר, הסטודנט החרדי צריך 

 ל הסטודנט שאינו חרדי. להיות מסוגל לעמוד באותה הרמה ש

)ב( לחוק, קרי, לקיומן של מסגרות 4משמע, בעוד שהטיעון הפדגוגי רלבנטי לסיפא של סעיף  .54

                                                      
על סעיף זה כעל מקור הסמכות לקיומן של  1-3יעו המשיבים הצב 6667/14אף במסגרת התשובה המקדמית בבג"ץ  1

  (.11.3.2015לתשובה המקדמית מיום  287-294)ראו פסקאות  על בסיס מיןתוכניות לימוד בהפרדה 
 

 ". 2מצורפת ומסומנת " 6667/14: תשובה מקדמית לבג"ץ 2נספח 



15 

 

שתכליתן להשוות את הרמה של מועמדים חרדים לרמה של כלל הסטודנטים במוסד, הרי 

שקיומן של מסגרות יעודיות לחרדים בשלב של הלימודים לתואר, וקיומה של ההפרדה על 

 ס מין, אינם על יסוד הנימוק הפדגוגי, כי אם הנימוק הדתי בלבד. בסי

בדומה, אין עתירה זו עוסקת במדיניות ההעדפה המתקנת המותרת לצורך שילוב אוכלוסיות  .55

)שעניינו  לחוק זכויות הסטודנט 9מודרות במסלול הלימודים הכללי, מכוח הוראת סעיף 

 .סטודנטים מקבוצות אוכלוסיה מוחלשות(קביעת תנאי קבלה למסלולי הלימוד הכלליים ל

. על בסיס מיןבפרק העוקב, המנהלי, נבחן את החלטת מל"ג בקשר למסלולי הלימוד בהפרדה  .56

יחד עם זאת, נציין כבר עתה כי ההחלטה קובעת במפורש שחל איסור על רף קבלה או רף 

ן תנאי לימודים שונה במוסדות אלו למול המסלולים הכלליים המקבילים )הגם שבפועל, ה

מקלים ביחס למסלולים שלא  על בסיס מיןרמת הלימודים במסלולים בהפרדה  והןהקבלה 

המוסדות בכל כיום,  על בסיס מין(. משמע, כלל התוכניות בהפרדה על בסיס מיןבהפרדה 

האקדמיים המפעילים אותם, למעט המכינות, הן תוכניות שאמורות להיות זהות ברמתן 

 על בסיס מיןדים הכלליות. משכך, המקור להפרדה ובתנאי הקבלה אליהן לתוכניות הלימו

 )ב( לחוק זכויות הסטודנט. 4בכל התוכניות האמורות הוא ברישא לסעיף 

עוד נראה בפרק העוקב כי מדיניות מל"ג דהיום חורגת בצורה קיצונית מההלכות הפסוקות  .57

 ו"ב. , גזע, לאום וכימגדרלגבי הגבולות של הפרדה על יסוד מאפיינים "חשודים", דוגמת 

ברי, כי אין בהפעלת סמכות שלא כדין ושלא בסבירות כדי להביא לעצם בטלותה של הוראת  .58

החוק מכוחה מופעלת הסמכות. אלא שלגישת העותרים, גם אם תתוקן מדיניות מל"ג 

 ותשונה, לא יהיה בכך כדי להכשירה. 

נות המיטיבה )ב( לחוק זכויות הסטודנט, גם בפרש4זאת, שכן באופן קטגורי, הוראת סעיף  .59

ביותר שלה, פוגעת בזכויות לשוויון ולזכות לכבוד פגיעה שאינה עומדת במבחני פסקת 

 ההגבלה, ומשכך היא בטלה. 

בהשכלה הגבוהה בטל מיסודו, גם מין משמע, לגישת העותרים, הסדר המתיר הפרדה על יסוד  .60

שאינו נותן  ובאופןאם ההפרדה בפועל תהיה בדרך של מתן אפשרות שווה לגברים ונשים 

ביחס למסלולי הלימוד לגברים או למסלולי הלימוד  עדיפות למסלולי הלימוד המופרדים

  .    או להיפךלנשים 

נפנה, אם כן, ראשית לבחינת עוצמת הפגיעה בזכות החוקתית לכבוד והזכות החוקתית  .61

ה , ולאחר מכן נראה כי פגיעה זו אינעל בסיס מיןלשוויון הנגרמת מעצם קיומה של הפרדה 

 עומדת בתנאי פסקת ההגבלה.

 פוגעת בזכות החוקתית לכבוד ובזכות החוקתית לשוויון על בסיס מין. הפרדה 2א.

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

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

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

 " לבין האחרים, ומקבעת תחושות של נחיתות חברתית

)להלן: עניין  (2000) 258( 1, פ''ד נד)קעדאן נ' מינהל מקרקעי ישראל 6698/95בג"ץ )

 .((קעדאן

הפכה, הידועה,  Brownבית המשפט העליון בפרשת פסיקת זו, המהדהדת את  עקרונית הקביע .62

 במרוצת השנים, לאכסיומה כה מובנת מאליה, עד שאין נדרשים כלל לחקור אחר שורשיה. 
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במרחב  על בסיס מיןלמעשה, במקרה היחיד שבו נדון בצורה ישירה ניסיון לקיים הפרדה  .63

כלל  הניח אותה בית המשפט כמובנת מאליה, ולא נדרש הציבורי, ברחובות שכונה חרדית,

"ץ בגים ברחוב בטלה מדעיקרא, ולא ניתן להכשיר אותה )מדוע הפרדה בין גברים ונש להסבר

, זריהע((. למעשה, בעניין זריהע)להלן: עניין  (6.10.2010) ישראל משטרת' נ עזריה 7521/11

ההבהרה היחידה לה נדרש בית המשפט הנכבד היא הבהרה למשטרת ישראל, כי עליה לאכוף 

 את איסור ההפרדה בצורה אפקטיבית.

הפרשות לאחריה, היה מובן לכל כי ההפרדה פוגעת בזכות לשוויון. כך,  בפרשה זו, כבכל .64

קולך (, בפרשת רגן( )להלן: עניין 5.1.2011) התחבורה שר' נ רגן 746/07 )בג"ץ רגןבפרשת 

)להלן: עניין  (9.12.2015) פורום נשים דתיות -רדיו קול ברמה בע"מ נ' קולך  6897/14א "רע)

 , וכיו"ב.(קול ברמה

מוצא זו, שעל פיה עצם קיומה של הפרדה על יסוד שיקול "חשוד" כשלעצמה, מהווה הנחת  .65

פגיעה בזכות לשוויון ובזכות לכבוד, היא אף שעמדה ביסוד פסק דינו של בית המשפט הנכבד 

( )להלן: 6.8.2009) החינוך משרד' נ כהלכה נוער עמותת 1067/08בג"ץ בעניין נוער כהלכה )

 .  ((נוער כהלכהעניין 

, מינושהתייחסות לאדם באופן שונה בשל גישת המשפט הישראלי היא, אם כן, כי מובן מאליו  .66

 של אדם רלבנטי, פוגעת בליבת הזכות לכבוד ולשוויון. מינו מקום בו אין 

כדי להעביר את נטל ההוכחה למשיבים להראות כי מין משכך די בקיומה של הפרדה על יסוד  .67

 ומדת בתנאי פסקת ההגבלה. מדובר בפגיעה בזכות חוקתית הע

אין כל רלבנטיות ללימודים בהשכלה גבוהה. היכולת להשתתף למינו של אדם וברי, כי  .68

של אדם. הערך היסודי העומד בבסיס הפעילות במינו בשיעור, להקשיב, או ללמד, אינה תלויה 

 האקדמית כולה הוא השיח האקדמי הפתוח, ללא תלות במאפייני הדובר או הדוברת, שיח

 , עדה, לאום וכיו"ב. למיןהמתייחס לטיעון לגופו, ללא התייחסות כלל ועיקר 

של אדם למינו של אדם לשיקולים פדגוגיים, ואין מינו במילים אחרות, אין כל זיקה בין  .69

  השפעה כלשהי על יכולתו להצליח בלימודים אקדמיים ובמחקר אקדמי. 

ביעת המרצה, זכר או נקבה, שילמד כיתה בקלמין יתרה מזו מובן מאליו שאין כל רלבנטיות  .70

 .פלונית או אלמונית. הקריטריון הוא של מומחיות ומצויינות המרצה

יחד עם זאת, נסיבות ההליך מחייבות הרחבת מה בניתוח עצם הפגיעה בזכות החוקתית  .71

זהו המקרה שות ההפרדה. זאת, בראש ובראשונה מאחר לכבוד ולשוויון הנגרמת ממדיני

 על בסיס מין מטעמים דתייםנת ישראל בו הרגולטור מתיר במפורש הפרדה הראשון במדי

נוכח ההיקף הנרחב של נותן תמריצים לעידודה( יוזם אותה ו)ואף  במוסדות ציבוריים

, בהשכלה על בסיס מיןההפרדה  המגמה העקבית של התרחבותההפרדה המאושרת, ונוכח 

 . דוגמא בשירות הצבאי ובבתי העלמין()ל ומחוצה לה )לדוגמא למי שאינם חרדים( הגבוהה

ניתוחנו זה, אודות היסודות העומדים בבסיס האיסור על הפרדה על רקע מאפיינים השייכים  .72

 , ישמשו אותנו עוד בהמשך הדברים. מיןלאוטונומיה של הפרט, ובפרט, 

הוא  . הראשון,על בסיס מיןלשוויון הגלומה בהפרדה בזכות שני רבדים לפגיעה בזכות לכבוד ו .73

כלעצמה במרחב הציבורי על בסיס מיןהפרדה קביעת מדיניות של בעצם ההשפלה הכרוכה ב

. והשני, בזיקה הפטריארכליים על פי יסודותיה הדתיים כמו גם ההיררכיה הנוצרת מכוחה

 ההדוקה שבין הפרדה ואי השוויון הנוצר מכוחה. 
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נגרמת בשל קטגוריזציה של ה לכבוד הרובד הראשון של הפגיעה בזכות לשוויון ובזכותעל  .74

 פרוז'נסקיקבוצות אוכלוסיה על יסוד מאפיין "חשוד" עמד בית המשפט הנכבד בפרשת 

 (.פרוז'נסקי( )להלן: עניין 16.11.2011) הפקות בע"מ טוב לילה 'נ 'נסקיפרוז 8821/09רע"א )

 כב' המשנה לנשיאה )בדימוס( ג'ובראן כי:  כך, ציין שם

משקפת הנחת מוצא מפלה. הנחת מוצא זו הינה כי עצם החלוקה לקטגוריות "

ישנה הומוגניות בקרב חברי וחברות כל אחת מהקטגוריות, מקום בו אין סיבה 

להניח הומוגניות שכזו. פירוק הנחת המוצא כי הקטגוריות הן "טבעיות" מאפשר 

]...[ מצב בו קבוצה   לחשוף את השאלה המהותית של אופן עיצוב הקטגוריות

מאופיינת כהומוגנית, באופן שמייחס לכל חברי הקבוצה ערך שלילי מסויימת 

)אף אם סטטיסטי בלבד( הוא מצב שאינו מכבד את הפרטים בקבוצה, ועומד 

 .בסתירה לזכות הפרטים בקבוצה לשיוויון"

 כי: נוער כהלכהבדומה, ציין בית המשפט הנכבד בעניין  .75

שרירותי של איפה ואיפה  יחס שונה אל שווים, הפליה והפרדה משמעותן מנהג"

 "ההפרדה מכרסמת עד כלות ביחסים בין בני אדם. שאין לו הצדקה

הפרדה פוגע בזכות לשוויון ובזכות לכבוד, שכן ההפרדה מדיניות עצם קיומה של  –הווה אומר  .76

יחודו, ומכתיבה את היחס אליו בהתאם יביסודה מרדדת את הפרט ממורכבותו ומ

מע, ביסודה של הפרדה תפיסת עולם בה ניתן להתייחס לאדם להשתייכות קבוצתית שלו. מש

. זוהי תפיסת עולם בה באופן קטגורי איש ואישה אינם שווים זה מינובאופן שונה רק בשל 

 , וללא תלות במאפייניהם. מינםלזו, רק בשל 

, מעצם טיבם, מכוננים את הזהויות המבוקשות על בסיס מיןבהתאמה, הסדרי ההפרדה  .77

מלמדים, באופן  על בסיס מין. הלימודים בהפרדה ההיגיון ההיררכי שבבסיסם ומשמרים את

, באופן בלבדמינם מובנה, את המשתתפים בהם כי בני השיח האקדמיים שלהם הם בני 

 .ח בכיתהשמגביל את האפשרות של שי

במוסד האקדמי עצמו, משמעותם של הסדרי מין אף מעבר לכינון זהות סטודנטיאלית מוטת  .78

אלו היא כינון רשת חברתית ומקצועית של גברים בלבד או של נשים בלבד, ושעתוק הפרדה 

מערכי ההפרדה גם אל מחוץ למוסדות האקדמיים. בדומה לכל מועדון סגור אחר, הנטייה 

להשכלהה גבוהה יביאו האנושית הטבעית אל המוכר משמעותה כי הסדרי הפרדה במוסדות 

בשוק העבודה לאחר מכן )ונזכיר כי ממילא,  מין על בסיספקטו של הפרדה -להתרחבות דה

בשוק העבודה דהיום בישראל חסמים משמעותיים בפני נשים, וכי גברים מרוויחים משכורות 

  גבוהות מנשים בתפקידים מקבילים(.

הדרישה להפרדה תתפשט למוסדות ממשלתיים ולגופים המעניקים  , אין ספק כיבדומה .79

מים אלו החלה המדינה בהליכים לקיום קורסי הכשרה ממש בי. למעשה, שרותים לציבור

, היא מגבילה את האפשרות מקצועית בהפרדה על בסיס מין )לדוגמא, בתחום הוראת הדרך(

להעביר הדרכות לתלמידים בציבור הדתי על ידי נשים )למשל הדרכות של רשות העתיקות, 

  בהן מינו של המדריך מותאם למין של התלמידים( וכדומה.

מוסדות בהסדרי ההפרדה של  תממלכתי גושפנקאות, אם כן, הפרדה יוצרת הפרדה. בפשט .80

 המשמשים כעמוד השדרה שללמוסדות ציבור  –ציבוריים, ובפרט מוסדות במסחריים ו

כמוסדות להשכלה גבוהה, חמורה בראש ובראשונה בשל הפגיעה הנגרמת  ושל החינוך החברה
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ובזכות לשוויון של אלפי סטודנטיות וסטודנטים, מעצם ההפרדה במוסדות אלו, בזכות לכבוד 

מרצים ומרצות. אלא שהפגיעה רחבה בהרבה, ואינה מוגבלת רק למי שבאופן ישיר משתתפים 

. להפרדה מסוג זה, בהיקף כה נרחב, "אפקט על בסיס מיןבתוכניות הלימודים בהפרדה 

הפרדה ובשל קיומה  היא משפיעה ותשפיעה על מי שהיו מבקשים ללמוד ללא –הילה" ברור 

נשללת מהם; היא  על בסיס מיןשל הפרדה הלגיטימציה להשתתפות בתוכנית ללא הפרדה 

של מרצים ומרצות למוסדות הלימוד )נוכח  והערךמשפיעה על מבנה ההשכלה הגבוהה 

יעה על היכולת לנהל מחקר אקדמי; האחרונות ללמד כיתות של גברים(; היא משפ האיסור על

; והיא הרשתות החברתיות והמקצועיות בהמשך הדרך, בשוק העבודה היא משפיעה על

משפיעה על צביונה של החברה הישראלית כולה ועל הנורמות שיהיו נהוגות בה כל אימת 

שעולה השאלה כיצד לאזן בין רצון להפרדה בקרב קבוצות שבהן היא נהוגה, לבין צביונם של 

 . מוסדות ומרחבים ציבוריים ופרטיים בישראל

מכאן שעצם קיומה של הפרדה, כשלעצמה, במוסדות ציבוריים מובהקים שלוקחים חלק  .81

ברור בכינונה של החברה ושוק העבודה, פוגעת בזכות לשוויון ובזכות לכבוד, הן של 

טים וסטודנטיות, וכמרצים ומרצות(, הן של מי שמודרים נהמשתתפים בתוכניות אלו )כסטוד

עים מאפקט ההילה המובהק של הסדרי הפרדה אלו, מתוכניות אלו, והן של כלל המושפ

 ובפרט, בשוק העבודה ובשוק הפרטי.

 על בסיס מיןהנגרמת בשל הפרדה  הרובד השני של הפגיעה בזכות לשיוויון ובזכות לכבוד .82

)או הפרדה על יסוד  על בסיס מיןבהשכלה הגבוהה עניינו בזיקה הישירה והברורה בין הפרדה 

לבין אי שוויון מטריאלי וסימבולי. מטעם זה, כפי שיפורט, נקבע  כל מאפיין "חשוד" אחר(

פוגעת בזכות לשוויון ובזכות לכבוד )הן  על בסיס מיןבהלכה הפסוקה חזקה כי הפרדה 

 חוקתי(.-במישור החוקתי והן במישור התת

, שם ציין המשנה לנשיאה )בדימוס( רגןבמישור החוקתי, נקבע עיקרון זה במפורש בעניין  .83

 נשטיין כי:רובי

"ברי כי על המבקשים לנהוג בעצמם במרחב הציבורי באופן שונה מתפיסת 

המקובלת במשפט הישראלי, חל הכלל התלמודי "כל המשנה ידו על  השויון

 " )פסקה ח לפסק דינו(.  ', ב'(ו מציעא בבא התחתונה" )משנה

במוצרים,  איסור הפליהלחוק  6חוקתי, נקבע עקרון זה במפורש בסעיף -במישור התת .84

חוק איסור )להלן: " 2000-שירותים, ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, תשס"א

 1988-חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, תשמ"חל 9וכן בסעיף  "(הפליה במוצרים ושירותים

 .("בעבודה הזדמנויות שוויון חוק)להלן: "

הניסיון ההיסטורי, ת מצוי ביסודה של החזקה שהפרדה בין המינים היא מפלה ופוגעני .85

והמעשי, המלמד כי על דרך הכלל בכסות הסדרים מופרדים המתחזים להיות שוויוניים 

מסתתרות פרקטיקות של אפליה והדרה. מטבען של פרקטיקות אלה להיות סמויות מהעין 

וקשות לאיתור. זאת, בפרט מקום בו עסקינן במערכות מורכבות, בהן קשה עד בלתי אפשרי 

מההשפעה של צרכים ושיקולים אחרים, ומקום בו המיני את ההשפעה של הרכיב  לבודד

המידע המלא אודות הפרקטיקות המפלות אינו גלוי לציבור כלל ועיקר )ונדמה כי ההליך 

הנוכחי ממחיש עד כמה חשובה חזקה זו, נוכח פערי המידע הקיצוניים בין הצדדים, והסירוב 

על מנטרי וציבורי אודות פעילות המוסדות בהפרדה העיקש של המשיבים לגלות מידע אל

 (.בסיס מין
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היא כי הנטל שיוטל על המבקשים להצדיק  משמעותה של חזקה זו, במישור החוקתי, .86

בהקשר זה, יש לקבוע כי  פרקטיקה של הפרדה על יסוד מאפיינים חשודים יהיה נטל מוגבר.

 הקשור באוטונומיה של הפרטהנחת המוצא הנורמטיבית היא כי הפרדה על יסוד מאפיין 

  של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, ואינה לתכלית ראויה.  האינה הולמת את ערכי

נזכיר, כי במשפט המשווה, נקבע במפורש כי רף הביקורת השיפוטית במקרים של הפרדה על  .87

 יסוד מאפיין "חשוד" הוא הרף הגבוה ביותר.  

. מדובר בפעילות המצויה בלב בהקשר הנוכחי ית במיוחדעוצמתה של הפגיעה בזכות משמעות .88

המרחב הציבורי, בה מעצבים סטודנטים וסטודנטיות את תפישות עולמם, את קשריהם, את 

 יחיסיהם החברתיים ואת יחסיים המקצועיים. 

פוגעים בזכות לשיוון  על בסיס מיןמסלולי הלימוד בהפרדה  – סיכומם של דברים עד כה .89

 עמיים. ובזכות לכבוד פ

בהשכלה הגבוהה פוגע בזכות לכבוד ולשוויון מין ראשית, עצם קיומם של מסלולי לימוד מוטי  .90

 , ומבחין ביניהם על יסוד זה. מינםמשהוא מגדיר את הסטודנט או הסטודנטית על פי 

בהשכלה הגבוהה, מספר מעגלי השפעה. היא למין לפגיעה זו, הנגרמת מעצם מתן המשקל  .91

ובסטודנטיות הלומדים במסלולים המופרדים, ומכפיפה אותם לסדר פוגעת בסטודנטים 

 הוא שיקול רבלנטי ביחס המוסדי לפרט. היא פוגעת במרצים ומרצות,מין ציבורי בו -חברתי

. היא פוגעת במי שקיומם של נשללת על בסיס מיןשיכולתם לעבוד במקום עבודה שאינו מוטה 

אותם למסלולים אלו. והיא פוגעת בכל מי מסליל  על בסיס מיןמסלולי הלימוד בהפרדה 

, לרבות בתארים מין תשמושפעים מאפקט ההילה של יצירת רשת חברתית ומקצועית מוט

 המתקדמים, במחקר ובשוק העובדה. 

והכל, תחת ההנחה שעסקינן בהסדרים שאינם מגבילים את האפשרויות העומדות בפני  .92

הנחות שאינן מתקיימות בתוכניות הלימוד מרצות ושמציעים הזדמנויות שוות לשני המינים )

 הקיימות בפועל(. על בסיס מיןבהפרדה 

שהיא אינה הולמת את  בהשכלה הגבוהה על בסיס מיןהפרדה יש לקבוע כי חזקה על השנית,  .93

, שכן הנחת ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ואינה לתכלית ראויה

 .תמיד בהפליה והדרה המוצא הנורמטיבית היא שהסדר הפרדה כרוך

אינה עומדת בתנאי  בזכות החוקתית לכבוד ובזכות החוקתית לשוויון הפגיעה. 3א.

 פסקת ההגבלה

שלבית, מרגע שהוכחה פגיעה בזכות חוקתית, עובר נטל ההוכחה -בשיטתנו המשפטית הדו .94

תנאי והעברת נטל -לעמידתה של הפגיעה בתנאי פסקת ההגבלה לכתפי המשיבים. מתן צו על

ההוכחה, בנסיבות ההליך, חשוב במיוחד, שכן חרף ניסיונות מרובים לאורך שנים, לא צלחו 

 .לחרדיםמידע מלא ומדויק אודות תוכניות  3-1מאמצי העותרים לקבל מהמשיבים 

)ב( לחוק 4עמידת ההסדר הקבוע ברישא לסעיף )אי(  אם כן, לבחינה תמציתית של נפנה, .95

. העותרים שומרים לעצמם את הזכות להשלים טיעונן להזכויות הסטודנט בתנאי פסקת ההגב

 בהקשר זה, על יסוד תשובות המשיבים.

בהשכלה הגבוהה אינם הולמים את ערכיה של  הסדרי הפרדה על בסיס מין א..3א.

 מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית



20 

 

שראל הראשון מבין תנאי פסקת ההגבלה, הוא כי הפגיעה תהלום את אופיה של מדינת י .96

עניינו של תנאי זה אינו בפגיעה הקונקרטית הנגרמת מכוח  .כמדינה יהודית ודמוקרטית

הוראת החוק נושא הביקורת המשפטית, כי אם בהשלכות הרוחביות של הפגיעה, על עקרונות 

ניר נ' יו"ר  1213/10בג"ץ ראו לדוגמא: היסוד של המבנה החברתי והמשפטי הישראלי )

 (. לפסק דינו של השופט )כתוארו אז( ג'ובראן 41סקה , פ(23.2.2012) הכנסת

 .מטבע הדברים, מבחן זה של פסקת ההגבלה נשמר למקרים חריגים .97

המקרה הנוכחי הוא מסוג המקרים החריגים בהם ראוי, לגישת העותרים, לקבוע כי הפגיעה  .98

 אינה הולמת את אופיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. נסביר.

, מעצם טיבה, כרוכה בפגיעה בזכות לשוויון ובזכות לכבוד ומשכך עליה על בסיס מיןהפרדה  .99

 לעמוד בתנאי פסקת ההגבלה.

)ב( לחוק זכויות הסטודנט להתיר 4אותה מבקש סעיף  על בסיס מיןיחד עם זאת, ההפרדה  .100

היא אינה הסדר נקודתי זה או אחר, שניתן לבחון אותו במובחן מהמרקם החברתי הכללי. 

 של הדורות הבאים.המוסריות ויה בפיסגה של מערכת החינוך ומעצבת את התפיסות מצ

ולתקשורת, היא עמוד  תהאקדמיה, בדומה לכנסת, לבתי המשפט, לפקידות הממשלתי .101

השדרה של החברה הישראלית. זהו חוד החנית של התפתחות הרוח האנושית כמו גם המדעים 

עיות ברתיות, פוליטיות, מקצווהמחקר. באקדמיה מתעצבות מערכות יחסים ח

 ואידיאולוגיות. 

אופיה וזהותה של המדינה, והיא מצויה בליבתו  תפקיד מרכזי בעיצובאקדמיה ל –בפשטות  .102

 של המרחב הציבורי. 

הסדר הפרדה באקדמיה, כמוהו כבקע ביסודות הבית. דינה של הפרדה הנטועה ביסודות  .103

פירה הפוליטית והציבורית, שוק העבודה הס –המרחב הציבורי התפשטות לקומות העליונות 

ועולם המחקר. לא ניתן להפריד בין האקדמיה ויתר האתרים הציבוריים, ולא ניתן למנוע את 

 השפעת ההפרדה באקדמיה על כלל המרחב הציבורי.

ובמציאות שבה ממילא, מוקדי הכוח הפוליטיים, מקצועיים וכלכליים נגישים במידה פחותה  .104

הקריטי של ההכשרה המקצועית והאינטלקטואלית, בשלב מין ה מוטי דרי הפרדלנשים, הס

סטאריוטיפים משמעותם המיידית חיזוק ואשרור יחסי הכוחות החברתיים הכלליים, 

 והריחוק של נשים ממוקדי הכוח וההשפעה. יים מגדר

שאינה יכולה להעביר את משנתה לתלמידים גברים להשפיע על  אישה כוחה של מרצה .105

גבר המסוגל להעביר את עמדותיו לכלל מרצה ברתית בישראל פחות מזה של המציאות הח

האוכלוסיה. יכולתה של סטודנטית להשתלב בספירה הציבורית בה רוב גברי מובהק נמוכה 

מזו של סטודנט שבוגרי המוסד בו למד משמשים בתפקידי מפתח שונים, ושהם חלק מהרשת 

 החברתית והמקצועית המיידית שלו. 

כל הסבר או אבחנה שיכולים אפשרית באקדמיה, אין  על בסיס מיןאם הפרדה  בפשטות, .106

 גבול, ואין הסבר מדוע היא אסורה במרחבים ציבוריים אחרים.  לשים לה

משכך, לגישת העותרים ההליך הנוכחי הוא ההליך הראוי לפיתוח מבחני העזר של תנאי  .107

ית. לגישת העותרים, יש לקבוע ההלימה לערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרט

, במרחבים המצויים בליבת החיים מיןיסוד מאפיינים חשודים, ובראשם  כי הפרדה על

הציבוריים אסורה באופן גורף. זאת, שכן הפרדה במרחבים אלו משמעותה ערעור על עצם 
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    אופיה הדמוקרטי של מדינת ישראל.  

 והה אינם לתכלית ראויהבהשכלה הגב על בסיס מיןההסדרי הפרדה  ב..3א.

המשיבים יצהירו שתכלית ההפרדה בין המינים והדרת המרצות היא שילוב החרדים בהשכלה  .108

הגבוהה ובשוק התעסוקה, כיוון שהפרדה כזו היא חיונית להשגת מטרת התוכניות. אך זהו 

 קשה לדמיין הפרדה שתצהיר כי תכליתהטיעון גורף, שמצריך בחינה זהירה ודקדקנית. שהרי 

לאבחן בין קבוצות על יסוד מאפיינים נגועים בסטריאוטיפים ונטולי רלוונטיות. תמיד תתהדר 

הפרדה באיצטלה של שימור מאפיינים קבוצתיים אלו או אחרים של המבקשים לקיים אורח 

 חיים שבו הפרדה על יסוד מאפיין חשוד היא הנורמה הנהוגה והרצויה.

סדר היא ראויה, לגישת העותרים הפשטה שכזו הגם שברמת הפשטה כה גבוהה, תכלית הה .109

עומדת בניגוד למטרת הבחינה האם ההסדר הוא לתכלית ראויה, שכן קשה לדמיין הסדר 

במילים אחרות, כל הסדר שלא ניתן יהיה להסבירו ברצון לרצות קבוצת אוכלוסיה כלשהי. 

סייע לשילוב שנותן עדיפות לציבור החרדי על מנת לשלבו בהשכלה הגבוהה הוא הסדר שמ

האמור הגם שפוגע בזכויות אחרות, וודאי שישנם הסדרים רבים שחרף פגיעתם יהיו לתכלית 

 ראויה )למשל, הקמת מערך תומך ייעודי לשילובה של אוכלוסיה זו בהשכלה הגבוהה(. 

משמע, השאלה העומדת לפתחו של בית המשפט הנכבד, במסגרת בחינת תכלית ההסדר, היא  .110

ת של הסדר ההפרדה עצמו, בשונה מהסדרים כלליים לעידוד השתלבותם השאלה מהי התכלי

 של חרדים בהשכלה הגבוהה או בשוק העבודה. 

השאלה היא מה עומד ביסודה של דרישת ההפרדה על בסיס מין ומהי  –במילים אחרות  .111

 של ההפרדה על בסיס מיןביסודה תכליתה של הפרדה זו. כפי שיוסבר, לגישת העותרים 

ואה בעצם נוכחותה של אישה בכיתת לימוד, וביכולתה לגלות את דעתה, כפגיעה תפיסה הר

תרבותי. גישה זו לא יכולה, לעמדת העותרים, להראות כלל ועיקר כ"תכלית -בסדר החברתי

  ראויה". 

 נסביר. .112

)ב( לחוק זכויות הסטודנט מעוגנת בו במפורש, 4של הרישא של סעיף במקרה הנוכחי, התכלית  .113

לגישת מל"ג, פרקטיקות דתיות אלו, של הפרדה על בסיס מין ל "טעמי דת". והיא הגנה ע

 במסלולי הלימוד ובקמפוסים, הכרחית לעידוד השתלבותם של חרדים בהשכלה הגבוהה.

)דוגמת  בהקשר זה, אין מדובר על הגנה על חופש הדת והפולחן במרחב האישי או הפרטי .114

יים פרקטיקה דתית אישית במרחב הציבורי. . בדומה, אין מדובר על הזכות לקאתרי פולחן(

"טעמי  לרצותעל מנת  על בסיס מיןעסקינן בהסדר שתכליתו עיצוב המרחב הציבורי הכללי 

לעיצובם של המוסדות  השלכות תקציביות ומוסדיות נכבדות הנלוותדת". וזאת, לרבות 

על וד בהפרדה ומסלולי לימ על בסיס מיןמוסדות לימוד בהפרדה המפעילים להשכלה גבוהה 

 . בסיס מין

יודגש, כי גם על פי מל"ג, טעמי דת אינם תכלית המצדיקה הפרדה על בסיס מין גורפת  .115

אחד בלבד  יןבמוסדות הלימוד )קרי, קיומם של קמפוסים, בניינים או מתקנים המוקצים למ

 (.או קיומם של זמני לימוד נפרדים כך שסטודנטים וסטודנטיות אינם מצויים יחד בבניין

)ב( לחוק זכויות הסטודנט ככל 4קרי, לא יכולה להיות מחלוקת כי ההסדר הקבוע בסעיף  .116

שהוא נוגע להפרדה במוסדות הלימוד עצמם )הפרדה שקיימת בפועל כיום בחלק ממוסדות 

  הלימוד( אינו לתכלית ראויה גם לשיטתה של המדינה.   
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הלימודים זהה, ואף היא לא  ותכיתב על בסיס מיןלשיטתם של העותרים, דינה של ההפרדה  .117

 יכולה להימצא כהפרדה לתכלית ראויה. 

ביסודה של ההפרדה על בסיס מין במסלולי הלימוד הניסיון להתאים את המסגרת האקדמית  .118

לגברים חרדים על ידי מניעה מסטודנטיות וממרצות להיכנס לכיתותיהם. כך, נמנעת מגברים 

תחום הדיסיפלינה בשל היותה אשה או לשמוע האפשרות  ללמוד ממומחיותה של מובילה ב

אישה מביעה את דעתה )בזמן שנשים יכולות לשמוע גברים מביעים את דעתם(. הפגיעה 

גם במרצה וגם בתלמידים הגברים המתיימרים לרכוש השכלה בתחום. דברים אלה  –כפולה 

ליף דעות עם נכונים גם לסטודנטיות חרדיות, ככל שהדבר אמור באפשרות שלהן לשמוע ולהח

 סטודנטים גברים. 

גברים ונשים יכולים לשבת יחד באותה כיתה שלא  שמבחינה הלכתית אין מחלוקתלמעשה,  .119

ההבדל היחיד  .בזמן לימודים )כפי שהם יכולים לשבת במרחב אחד בכל מוסד ציבורי אחר(

טוריטה הן האובין כיתת הלימודים לבין כל אתר ציבורי אחר, הוא שבכיתת הלימודים נשים 

 והן מוסמכות לקבוע את תכני הדיון והמידע הנדרש. 

בהקשר זה, מובן לעותרים כי יש כאלו הרואים בהפרדה על בסיס מין חלק מאורחות חייהם,  .120

הרגליהם הדתיים או הידור מצווה. אלא שכותרות אלו, הגם שנוחות יותר לאוזן, אינן משנות 

 ד של ההאזנה להרצאה והשתתפות בשיעורהייחו –דבר וחצי דבר מהמהות. והמהות פשוטה 

על פני פעילות אחרת במרחב הציבורי, הוא בכך שהמעורבים נדרשים לבצע הליך , באקדמיה

  חשיבה משותף, ולקחת חלק אקטיבי ביצירת שיח מקצועי יחדיו.  

ככל שיאומץ היגיון זה, במסגרתו עצם השמעת דעה על ידי אישה פוגע ברגשות הדתיים, וכי  .121

ב"תכלית ראויה", הרי שאותה התכלית ממש תוכל להצדיק הסדרים שימנעו מנשים  מדובר

לשאת דברים בכנסת, בכלי התקשורת, כטוענות בבתי משפט או כשופטות, על מנת למנוע 

 פגיעה ברגשות של מאן דהו, שאינו מעוניין לשמוע אישה המשמיעה את דעתה.

לכבד את האוכלוסיה )גברים( העותרים סבורים שהסדר שכל מהותו למנוע ממחצית  .122

לשמוע את דעתן של המחצית השניה )הנשים( לא יכול להימצא כהסדר שתכליתו מומחיותן ו

ראויה. גם אם ניתן לעגן רצון זה ב"רגש דתי", הרי שמדובר, בכל הכבוד, ברגש פסול, יהא 

 מקורו אשר יהא. 

הסדרים בעלי תכלית , שלגישת העותרים בשונה מהסדרים אחרים, שאפשר שימצאו כמכאן .123

ראויה ותדרש בחינה של מידתיותם )דוגמת העדפה תקציבית(, במקרה דנן יש לקבוע 

 אינה תכלית ראויה. –יצירת מרחב סטרילי מנשים  –שהתכלית עצמה 

 בהשכלה הגבוהה אינם מידתיים  על בסיס מיןהסדרי הפרדה  ג..3א.

נט באור הטוב ביותר האפשרי, הסדרי )ב( לחוק זכויות הסטוד4מצאנו כי גם אם יפורש סעיף  .124

בהשכלה הגבוהה האפשריים מכוחו אינם הולמים את ערכיה של  על בסיס מיןההפרדה 

מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. זאת, שכן מדובר בעיגונם של הסדרי הפרדה על 

, ביסוד הציבורית הישראל, באופן המערער את המבנה מיןיסוד מאפיין חשוד, הוא 

 דמורקטי כולו.ה

עוד מצאנו כי התכלית של ההסדר, הגשמת "טעמים דתיים", אינה יכולה להיות תכלית  .125

בכל במוסדות להשכלה גבוהה. ראשית,  על בסיס מיןראויה להתרתם של הסדרי הפרדה 

מצאנו כי גם לגישת מל"ג, הפרדה הנוגע להפרדה על בסיס מין במוסדות הלימוד עצמם, 
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לתכלית ראויה. כן מצאנו לגופו של עניין כי הפרדה כזו,  אינההה בקמפוסים להשכלה גבו

במסדרונות, במדשאות, בספריות ובמזכירויות אינה שונה מהפרדה ברחובות העיר או 

 במתקנים ציבוריים אחרים, ואינה יכולה להימצא ראויה. 

יחיד בין ההבדל ה בפועל . מצאנו כיעל יסוד מיןלאחר מכן פנינו למסלולי הלימוד בהפרדה  .126

הוא יבורי של גברים ונשים , לבין שהות משותפת במרחב צעל בסיס מיןמסלול לימוד בהפרדה 

מצופה המרצים או המרצות חולקים את מומחיותם עם הסטודנטים, ו בכך שבכיתת הלימוד

 לגלות את דעתם.  ומהתלמידות מהתלמידים

של גברים, משמעות הדבר משאין חולק שה"טעם הדתי" אינו מונע מנשים לשמוע את דעתם  .127

הוא  על בסיס מיןהיא שה"טעם הדתי" המשמש כתכלית לקיומם של מסלולי ההפרדה 

 . , ולא ילמדו ממומחיותה של אישה בתחום זה או אחרשגברים לא ישמעו את דעתה של אשה

מצאנו כי תכלית זו, של מניעת האפשרות של גברים לשמוע נשים מביעות את דעתן, אינה  .128

 תכלית ראויה. 

אלא שלהשלמת מסענו החוקתי, נבקש להניח בפרק זה כי בכל זאת, התכלית של "טעמי דת"  .129

היא תכלית ראויה. קרי, לצורך הניתוח החוקתי נניח כי קבוצה רשאית להתנות את 

בשל רגשותיה הדתיים על בסיס מיןהשתלבותה במרקם החיים הכללי בעיגונה של הפרדה 

 הפגיעה בשוויון. חרדים באוכלוסיה הכללית חרףומשכך ישנו אינטרס ציבורי בשילוב 

צריך להיות  גם תחת הנחה זו, משקלו של האינטרס הציבורי המגולם בהגנה על "טעמי דת" .130

 שקול, לכל היותר, להגנה על "רגשות הציבור" או "רגשות דתיים", ובהתאם להלכה הפסוקה,

והשוו י פגיעה בזכויות אדם )מפניסוגו על דרך הכלל, ולמעט במקרים חריגים שבחריגים אלו 

ורגשות דתיים לבין זכויות חוקתיות  "רגשות הציבור"נקודת האיזון בין בקשר ללדוגמא 

ץ "בג (;27.12.2006) מפקד מחוז ירושלים-משי זהב נ' אילן פרנקו 8988/06ץ "בג –מוגנות 

   (.(20.6.2007) מרזל נ' מפקד משטרת מחוז ירושלים  5277/07

)ב( לחוק זכויות 4ההסדר הקבוע בסעיף  – עומד במבחן הקשר הרציונאלי ההסדר אינו .131

הסטודנט "מאריך" למעשה את התקופה בה יכולה האוכלוסיה החרדית והדתית לקיים 

ברי, כי האבחנה בין (. 18( לגיל הבגרות )לאחר גיל 18מגיל הילדות )עד  על בסיס מיןהפרדה 

יחד עם זאת, אין מדובר באבחנה שאין בה כלום.  "בגרות" היא שרירותית במקצת.-"ילדות" ו

גיל הילדות, מעצם טיבו, מתאפיין בשהות של הילד במרחב מצומצם יחסית, ובכפיפות 

להוריו, תוך חשיפה הדרגתית לתכנים ומרחבים שונים מאלו בהם הוא גדל. בגיל הבגרות, 

עוד מצופה ממנו  ה.מנגד, מצופה מהפרט להיות לחלק פעיל מהחברה, תוך כיבוד כלל חלקי

קהילתו, בוודאי אם בלהיות מסוגל להתמודד עם מסגרות שונות מאלה הנהוגות בביתו ו

יצירת מסגרות המותאמות לאורחות חייו גם בשלבי חיים מאוחרים פוגעת בזכויות יסוד של 

 קבוצות אוכלוסיה אחרות.

ן עידוד חרדים בהקשר זה, אין קשר רציונאלי בין הסדרי הפרדה בהשכלה הגבוהה, לבי .132

ודתיים להשתלב במרחב הציבורי בו אסורה ההפרדה. הארכת הגיל המקסימאלי עד אליו 

אינה צפויה להקל  על בסיס מיןרשאים צעירים דתיים וחרדים להתנהל בחברה בהפרדה 

 .על בסיס מיןבשום דרך על השתלבותם של צעירים אלו לאחר מכן במרחבים שאינם בהפרדה 

אל שביסוד המדיניות אינו יצירת חברה ושוק עבודה שמופרדים על יסוד קרי, ככל שהרציונ .133

בכל שלבי החיים, אין כל הסבר רציונאלי מדוע פרק זמן של שלוש שנים נוספות בהפרדה מין 
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, לאחר סיום הלימודים התיכוניים, יקל על השתלבות הציבור החרדי בשוק על בסיס מין

 . על בסיס מיןה ציבורית שאינה מופרדת ובספיר על בסיס מיןעבודה שאינו מופרד 

בהמשך לאמור, גם במבחן התוצאה, וכפי שעולה ממסמכי מל"ג עצמה, החסם העיקרי שבפני  .134

האוכלוסיה החרדית להשתלב במוסדות להשכלה גבוהה הוא פערי ידע משמעותיים, בעיקר 

מסלולי לימוד בין אלו לבין מוסדות לימוד בהפרדה ו 2רים שלא למדו לימודי ליבה.אצל גב

 בהפרדה אין דבר וחצי דבר.

עד היום אף הם מלמדים על חוסר  על בסיס מיןהתוצאות של פעילות המוסדות בהפרדה  .135

הצלחה של מוסדות אלו להביא את התלמידים להשלמת התארים )חרף התניית מלגת 

 המחייה בכך(.

בוססה ההחלטה בהקשר זה, העיון במסמכי מל"ג מלמד כי התשתית העובדתית שעל יסודה  .136

מהחרדים בסקר הודיעו שלא ילמדו במוסדות לימוד  65%-80%היא סקר שנערך שעל פיו 

, הסקרעל יסוד אותו )במסמכים שונים מוצגים נתונים שונים  על בסיס מיןשאינם בהפרדה 

(. כידוע, הנטל להוכיח את קיומו של קשר רציונאלי בין פורסםוהסקר עצמו מעולם לא 

 מצעי מוטל על המשיב. התכלית לבין הא

חרף בקשות חוזרות ונשנות, לרבות במסגרת של בקשת חופש מידע, לא הועברו לידי העותרים  .137

הממצאים של הסקר ונתונים בדבר אופן ביצועו, באופן שיאפשר לבדוק את מהימנות הסקר 

ין הסקר נערך רק בין סטודנטים כיום )ומה התפלגות הנשאלים ב כלל לא ברור האםואיכותו. 

נוכו מתוצאות הסקר מי שאינם מוכנים ללמוד האם או בכלל הציבור החרדי,  המוסדות(

 במוסדות להשכלה אקדמית כלל ועיקר, כיצד הוצגו השאלות במסגרת הסקר וכיו"ב. 

בהמשך לאמור, ברור שהסקר לא הותאם להטיות הנובעות מעצם קיומה של מערכת השכלה  .138

לעדיפות המשמעותית שניתנת לתלמידים במערכת זו  , כמו גםעל בסיס מיןגבוהה בהפרדה 

קרוב לוודאי שהטיות אלה השפיעו על  כיום מול מי שיפנו ללימודים במסלולים הכלליים.

 התוצאה, וכי מספר החרדים הנכונים ללמוד ללא הפרדה הוא גבוה באופן משמעותי.

על בסיס ות בהפרדה מסקנה זו מתחזקת לאור כך שסקר זה לא נגע כלל לציבור הלומד במוסד .139

היא ו –שאינם מתוקצבים, לא כלל נשים, ולמעשה לא בחן כלל את השאלה היסודית  מין

 .הצורך בהפרדה בקמפוסים

בהמשך לכך, הנתונים שהובאו במחקר ההערכה מטעם מל"ג אודות תוכנית החומש  .140

נות , לאחר חמש ש6667/14שהסתיימה, שהוכן על יסוד הנחיית בית המשפט הנכבד בבג"ץ 

 פעילות של תוכנית המח"רים, העלו את הממצאים הבאים: 

לא חל גידול בקצב ההשתלבות של חרדים במוסדות להשכלה גבוהה במהלך תקופת  •

 (; 2.1.1.4התוכנית )סעיף 

                                                      
ות וחסמים ביחס ללימודים גבוהים עמד –ראו מחקרם של אסף מלחי, בצלאל כהן ודן קאופמן "חרדים לעתידם  2

, שם ממונים המחברים ארבעה חסמים העומדים בפני השתלבותם של 33-34(. בפרט, ראו עמ' 2008במגזר החרדי" )

חרדים בהשכלה הגבוהה, שאף אחד מהם אינו הצורך בקיום מסגרות לימודים בהפרדה על בסיס מין )החסמים, על פי 

השתלבות בהשכלה גבוהה כלל ועיקר, חסמים הקשורים בתכני הלימוד, חסמים  חסמים ערכיים מפני –המחקר, הם 

 אקדמיים ופערי מידע, וחסמים כלכליים(.

 

 ."3": מחקרם של מלחי, כהן וקאופמן מצורף ומסומן 3נספח 
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קצב הגידול בהשתתפות הגברים החרדים בלימודים גבוהים נמוך מקצב גידול הציבור  •

 (; 2.1.2.3החרדי )סעיף 

 (;2.4.3.4בהפרדה על בסיס מין מתקשים לגייס סטודנטים )סעיף  מסלולי הלימוד •

בהיקף הסטודנטים החרדים  5%בסה"כ חלה ירידה בתקופת תוכנית החומש של  •

 (. 2.3.1.4הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה )סעיף 

 

ות"ת -: מחקרם של ד"ר מלאך, ד"ר כהנר ומר רגב "תוכנית החומש של מל"ג4נספח 

מחקר הערכה והמלצות לתוכנית החומש  –תשע"ו -ת לשנים תשע"בלאוכלוסיה החרדי

 ".4הבאה מצורף ומסומן "

: ניתוח ממצאי המחקר על ידי פרופ' דרור פייטלסון, לרבות המגמות 5נספח 

 ".5ההיסטוריות, מצורף ומסומן "

 

כלל את ההשפעה האפשרית של יצירת תמריצים להשתלבות  בחןכמו כן, ברור שסקר זה לא  .141

המוקדשים מאות מיליוני השקלים  לום במוסדות הכלליים להשכלה גבוהה. כך, חרדי

למסלולים המופרדים היו מופנים דווקא לעידוד השתלבות חרדים במסלולים המעורבים, 

ודאי שהיה בכך כדי להשפיע על מידת הנכונות )והיכולת( של סטודנטים חרדים להשתלב 

 בהשכלה הגבוהה הכללית.

מה כתשתית העובדתית היחידה שהוצגה למל"ג לצורך הוכחת קיומו של מאחר שסקר זה נד .142

המטרה  ןקשר רציונאלי, יבקשו העותרים לטעון כי לא הוכח קשר רציונאלי בין התכלית לבי

 כלל ועיקר.  

מכל מקום, העותרים יבקשו לשמור לעצמם את הזכות להשלים טיעון בהקשר זה לאחר  .143

ית על יסודה טוענים הם לקיומו של קשר רציונאלי בין שהמשיבים יציגו את התשתית העובדת

 התכלית של ההסדר לבית האמצעי שננקט. 

קובע כי לא יראו )ב( לחוק זכויות הסטודנט 4סעיף  – ההסדר אינו האמצעי שפגיעתו פחותה .144

, לרבות יצירת מרחב גיאוגרפי כהפליה החלטה של מוסד אקדמי לקיים הפרדה על בסיס מין

סטודנטים נשים ומרחב גיאוגרפי לנשים שהוא סטרילי מ טיותסטודנטרילי מלגברים שהוא ס

)כפי שיפורט בהמשך, בפרקטיקה מונעים מרבית המוסדות גם ממרצות ללמד בפני  גברים

 . גברים, ומשכך נוצר מרחב שהוא סטרילי לחלוטין מנשים(

נחוצים לצורך  כפי שפורט לעיל, התשתית העובדתית על יסודה נטען כי הסדרי הפרדה אלו .145

קידום השתלבות חרדים בהשכלה הגבוהה ובשוק העבודה היא, בלשון המעטה, רעועה. ממנה, 

מהחרדים מוכנים כבר כיום להשתלב בהשכלה הגבוהה הכללית,  35%-ל 20% ביןעולה כי 

וסביר שהרבה יותר יהיו מוכנים לעשות זאת אם יוקצו המשאבים לעידוד השתלבות חרדים 

ואם לא תהיה אפשרות להשתלבות  ה לעידוד שילובם במסלולים הכללייםבהשכלה הגבוה

 .במסלולים מופרדים

השאלה הרלבנטית האמיתית, שמעולם לא נשאלה ולא נבחנה, היא כמה חרדים שמוכנים  .146

ם, תחת יללמוד בהשכלה גבוהה במתכונת כלשהי, היו מסרבים ללמוד במסלולים הכללי

יים את התמריצים הכלכליים והאחרים הקיימים ההנחה שהיו מקבלים במסלולים הכלל

 כיום רק במסלולי ההפרדה.
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ברי, כי הנטל לקיים בירור זה מוטל על המשיבים. יחד עם זאת, לצורך הדיון בלבד, נניח כי  .147

ישנה קבוצה בגודל לא ידוע של חרדים שמעוניינים לרכוש השכלה גבוהה, אבל יסרבו לעשות 

ו החסמים הכלכליים והפדגוגיים המקשים עליהם את זאת במסלול הכללי, אף אם יוסר

 ההשתלבות במסלול הכללי. 

קיימת בישראל האוניברסיטה  1976גם לקבוצה זו ישנו מענה שפגיעתו פחותה. מאז שנת  .148

הפתוחה, הנותנת מענה לכלל האוכלוסיות שמטעמים שונים אינם מעוניינות או אינן מסוגלות 

, כי ככל שיושקעו במסלול הלימודים באוניברסיטה להשתלב בלימודים פורנטליים. ברי

הפתוחה המשאבים הדרושים להסרת החסמים המקשים את השתלבותם של סטודנטים 

חרדים בהשכלה הגבוהה, יתן מסלול זה מענה לאותה קבוצה, יהא גודלה אשר יהא, המעוניים 

 לרכוש השכלה גבוהה, אך מסרבת להיות נוכחת בכיתה אחת עם נשים. 

הקשר זה, הנטל להראות כי נבחנו החלופות האפשרויות ונמצאו כחלופות שאינן גם ב .149

)וגם המסמך אותו  משיבים. חרף ההליך המנהלי הארוךמגשימות את התכלית מוטל על ה

אישרה מל"ג אינו כולל חלופות(. משמל"ג מסרבת למסור את הפרוטוקולים של ועדת ההיגוי 

בדומה, לא  לשילוב חרדים, ממילא לא ניתן לדעת האם נבחנו חלופות כלשהן בפני אותו הגוף.

ניתן לדעת האם בוצעה הערכה של התקציבים המושקעים כיום בתוכניות הלימוד בהפרדה על 

ברי, כי ככל שהמשיבים יטענו כי נבחנו חלופות להסדר  סיס מין, למול ההשקעה בחלופות.ב

ו כחלופות שאינן מגשימות את התכלית באותה המידה, יבקשו העותרים א, ונמצעהמוצ

 להשיב לכך לאחר מקרא התשובות.

 נציין עוד, להשלמת חלק זה לעת עתה, כי תוכנית החומש הנוכחית קובעת הסדרי הפרדה .150

תשע"ו. כך, התוכנית קובעת כי גם -רחבים מאלו שהתקיימו בתוכנית החומש לשנים תשע"א

 10%ציבור שאינו חרדי יוכל לקחת חלק בלימודים בהפרדה על בסיס מין, ובלבד שלא יעלו על 

מהסטודנטים, היא יוצרת פיילוט של לימודים בהפרדה על בסיס מין בתוך הקמפוסים 

רה להרחיבה לתארים שניים )ונזכיר כי בפועל ממילא מוסדות הראשיים, ישנה כוונה ברו

רבים בהפרדה על בסיס מין מקיימים לימודים לתואר שני בניגוד להוראות תוכנית החומש 

 דהיום ובהעלמת עין של מל"ג( והיא אינה תוכנית מוגבלת בזמן. 

על התועלת הפגיעה בזכות החוקתית לכבוד ובזכות החוקתית לשוויון עולה לאין שיעור  .151

כידוע, המבחן השלישי של המידתיות הוא מבחן במסגרתו מוצבת  – מהסדר ההפרדה

 . , למול הפגיעה בזכותהתועלת השולית מההסדר, ביחס להסדר חלופי שפגיעתו פחותה

התועלת השולית מהסדר ההפרדה בקמפוסים, ומהי התועלת השולית מהסדרי ההפרדה מהי  .152

 במסלולי הלימוד?

ראשונה, נדמה כי הכל מסכימים כי ככל שישנה תועלת שולית כלשהי באשר לשאלה ה .153

)משמע, הקמת קמפוס לגברים בלבד וקמפוס אחר ונפרד לנשים  מהסדרי הפרדה בקמפוסים

, הרי שהיא זניחה ובטלה. מל"ג עצמה דחתה את האפשרות של קיומם של קמפוסים בלבד(

למדת שישנה תכלית כלשהי לקיומה מופרדים, וממילא, אין ולו ראשית תשתית עובדתית המ

למעשה, הפרדה בקמפוסים אינה שונה כלל מקיום בקמפוסים.  על בסיס מיןשל הפרדה 

שהיא פסולה  בבתי משפט, במוסדות ציבור, במקומות עבודה וברחובות על בסיס מיןהפרדה 

 .בעליל

ת עובדתית משמל"ג לא פעלה כלל לגבש תשתי – על בסיס מיןהלימוד בהפרדה  לכיתותבאשר  .154
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מינימאלית באשר להתאמה האפשרית של חלופות לאותה קבוצה של חרדים המעוניינים 

בהשכלה גבוהה ושיסרבו להשתלב במסלולים הכלליים גם אם יוקצו לשילוב זה המשאבים 

 הדרושים, ישנו קושי לזהות את התועלת השולית של הסדר זה. 

יר במיוחד שיש לקיים, יש לקבוע כי לגישת העותרים, נוכח רף הביקורת השיפוטית המחמ .155

משהמשיבים לא בחנו כלל את האפשרות לקדם שילוב חרדים בחלופות שאינן כוללות מסלולי 

, חזקה כי אין תועלת שולית הנובעת מהעדפת החלופה הפוגענית על בסיס מיןלימוד בהפרדה 

ולא מבוססות של יותר. ברי, כי במסגרת בחינה חוקתית, לא ניתן להסתפק בהצהרות כלליות 

הרגולטור בדבר התועלת מההסדר הפוגעני, מבלי שהרגולטור מסוגל לבסס בצורה מקיפה 

 וברורה את הערך האמור.  

אלא שגם אם נניח בכל זאת, חרף העדרה של בחינת החלופות, כי ישנה תועלת שולית כלשהי  .156

ות לכבוד ובזכות , הרי שהיא בטלה בשישים למול הפגיעה בזכעל בסיס מיןמהסדרי ההפרדה 

 לשיוויון.

לימוד  כיתותכפי שפורט לעיל, הפגיעה בזכות לכבוד ובזכות לשוויון הנגרמת בשל יצירתם של  .157

 לכבוד ולשוויון.  היא פגיעה בליבתה של הזכות על בסיס מיןוקמפוסים בהפרדה 

לו בהקשר זה, אף לו היה הסדר ההפרדה בעל השפעה אך ורק על מי שבחרו להשתתף בו, ואף  .158

ניתן היה להניח שמדובר בהסדר וולנטרי לחלוטין עבור מי שמשתתף בו )וכפי שיפורט בפרק 

בשלב מכונן של זהותו של  על בסיס מיןהמנהלי, לא כך הוא( עדיין היה מקום לקבוע כי הבניה 

 אדם בוגר היא פגיעה אסורה בזכות לשוויון ובזכות לכבוד.

ולנטרית", באתרים ציבוריים מרכזיים אחרים, זאת, בדומה לאיסור על הפרדה, לרבות "ו .159

 דוגמת מקומות עבודה, רחובות העיר וכדומה.

האקדמיה אתר בו נוצרת הרשת החברתית והמקצועית של הפרט שתלווה היות בהמשך לכך,  .160

כי ההפרדה פוגעת בפועל גם במי שלא ביקשו משמעותו אותו פעמים רבות לשארית חייו, 

ודנטית חרדית, המבקשת לאחר השלמת לימודיה להשתלב בשוק לקחת בה חלק. ברי, כי לסט

העבודה הפונה לציבור החרדי, אין חלופה אפקטיבית למול הלימודים במסלולי ההפרדה. 

זאת, שכן אם תלמד במסלולים שאינם בהפרדה, היא באופן מובנה לא תהיה חלק מהרשת 

, לצד ובנוסף להשפעה זאת המקצועית והחברתית של בעלי התארים האקדמיים החרדיים.

שעתידה להיות לבחירה ללמוד במסלול שאינו בהפרדה, מקום בו קיימת חלופה בהפרדה, על 

 מעמדה החברתי ואף על משפחתה.

משמע, קיומה של הפרדה, בהיקף נרחב, באוכלוסיה מסויימת, יוצר "אפקט הילה". אפקט זה  .161

יינים בהפרדה, אבל מעוניינים כופה את ההשתתפות במסלולי ההפרדה גם על מי שאינם מעונ

 בהזדמנות שווה להשתלב לאחר מכן בשוק העבודה החרדי. להשאר בעולם החרדי וכן 

אפקט זה מוגבר ומועצם נוכח התמיכה של גורמי השפעה שונים בקיומם של מסלולי  .162

 ההפרדה, והאפשרות שבוגרי מסלולים אלו יהיו מועדפים בשוק העבודה החרדי.

הוא מעגל העוסקים בהוראה ו לשוויון ולכבוד נפגעת, שלא בהסכמתו, מעגל שלישי, שזכות .163

נגרעת בשל קיומם של מסלולי מין  תובמחקר, אשר יכולתם לפעול בסביבה שאינה מוט

 . על בסיס מיןהלימוד בהפרדה 

ועל אלו, נפגעת הזכות לשוויון והזכות לכבוד של הציבור הרחב, המושפע במישרין מהפקעת  .164

 .מיןמוטי  םהכללי לטובת הסדריהמרחב הציבורי 
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למול פגיעה זו, עומדת פרקטיקה תרבותית של קבוצה, שאינה נובעת מציווי הלכתי. למעשה,  .165

בליבתה הטענה כי חרדים אינם מורגלים בלימוד בנוכחות בני המין השני ולכן הדבר יפגע 

 בלימודיהם וירתיע אותם מלהירשם ללימודים. 

פגיעה בזכות לשוויון האמורה, היורדת לליבתה של הזכות, העמדת הפגיעה בזכות לכבוד וה .166

למול התועלת השולית, ככל שישנה, הנובעת מהתרת מסלולי לימוד מופרדים וקמפוסים 

)ב( 4מופרדים, מביאה למסקנה כי אף במבחן המידתיות השלישי, אין הוראת הרישא לסעיף 

    לחוק זכויות הסטודנט עומדת. 
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כיום, במוסדות המתוקצבים והבלתי  הסדרי ההפרדה הנוהגים

 המישור המנהלי –מתוקצבים, בטלים 

, וקמפוסים על בסיס מיןדיוננו עד כה, נסוב סביב עצם ההיתר לקיים מסלולי לימוד בהפרדה  .167

)ב( לחוק זכויות 4. לגישת העותרים, דין ההיתר האמור, הקבוע בסעיף מיןמופרדים על יסוד 

ת הדבר היא כלל הסדרי ההפרדה הקיימים על יסוד היתר הסטודנט, בטלות. ממילא, משמעו

 זה בטלים ואסורים.

)ב( 4אלא שגם אם ימצא בית המשפט הנכבד כי אין מקום לעת הזו לבטל את הוראת סעיף  .168

 הקיימים בטלות.  על בסיס מיןלחוק זכויות הסטודנט, עדיין דין הסדרי ההפרדה 

)ב( האמורה תפורש באופן 4ראת סעיף בפשטות, טיעוננו החוקתי התבסס על ההנחה שהו .169

המיטיבי, כי הסדרי ההפרדה מכוח יוגבלו רק לנושאים המוסדרים בחוק זכויות הסטודנט, 

וכי הם יהיו שוויונים באופן מהותי. גם בנסיבות מיטביות אלו, טענו, יש להורות על בטלות 

בסיס מין משמעותה  קיומם של מסלולי לימוד בהפרדה על )ב(, שכן גם בנסיבות אלו,4סעיף 

עומדת בתנאי פסקת פגיעה שאינה בזכות לשוויון מוסדות הלימוד לפגוע בזכות לכבוד והיתר ל

 ההגבלה. 

)ב( 4ות המאירה את סעיף נאלא שמציאות החיים מלמדת, כי המשיבים כלל לא בחרו בפרש .170

נקבעו על לחוק זכויות הסטודנט באורו הטוב ביותר. להיפך, כפי שיפורט, הסדרי ההפרדה ש

)ב( לחוק זכויות הסטודנט 4ידי המשיבים חורגים בצורה משמעותית מגבולות הוראת סעיף 

עומדים בניגוד לחקיקה מפורשת, ומשכך, רכיבים משמעותיים בהם נגועים באי חוקיות ו

 ובהעדר סמכות. 

אם ימצא שלמוסדות להשכלה גבוהה סמכות להפעיל מסלולי לימוד בהמשך לכך, אף  .171

ל בסיס מין, ואף אם ימצא שלמל"ג סמכות לקבוע מדיניות המתירה לימודים בהפרדה ע

התעלמות  בהפרדה על בסיס מין, תוכנית החומש ומדיניות ההפרדה שנקבעה בה נעשתה

. זאת, הגם שעמידה על בסיס מיןלהסדרים המקיימים הפרדה  מתנאי הסף שנקבעו בפסיקה

רק בהתקיימם ניתן כלל ו, ל הסדרי הפרדהבתנאי סף אלו היא תנאי בלעדיו אין לקיומם ש

 לבחון את סבירות ההחלטה על קיום הסדר ההפרדה למול השיקולים הנוגדים. 

נציין כבר עתה, כי ארבעה תנאי סף כאמור פותחו בפסיקה: על ההפרדה להיות מעוגנת בליבת  .172

הסדרי הפרקטיקה הדתית, על הסדרי ההפרדה לאפשר הזדמנויות זהות לנשים ולגברים, על 

 ההפרדה וההסדר ללא הפרדה להיות זהים, ועל ההפרדה להיות וולנטרית. 

משכך, אין כלל מקום לבחון האם  במקרה דנן, לא מתקיים ולו אחד מהתנאים האמורים. .173

האם ניתן משקל ראוי לאינטרס התומך בהפרדה, למול שיקולים נוגדים ובראשם הזכות 

 לשוויון והזכות לכבוד. 

הקושי האינהרנטי הקיים בהסדרי הפרדה על יסוד מאפיין חשוד של הפרט,  זאת ועוד. נוכח .174

ונוכח העובדה כי בית המשפט הנכבד כבר גילה דעתו שיש לקיים הליך מנהלי מקיף ותקין, 

 ניתן היה לצפות שהליך כאמור אכן יתקיים.

כנית למרבה הצער, וכפי שיפורט בפרק שעניינו הליקויים הפרוצדורליים בהליך אישור תו .175

החומש, דינה של החלטת מל"ג בטלות אף במנותק ממהותה, שכן הליך אישורה היה לקוי 

 בשורה של ליקויים היורדים לשורשו.
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 על בסיס מיןואם לא די בכך, גם לגופה, ההחלטה על קיומם של מסלולי לימוד בהפרדה  .176

 במתכונת הרחבה דהיום חורגת בצורה קיצונית ממתחם הסבירות.

רבות יהיה, אם כן, כמפורט להלן. ראשית, נעמוד בתמצית על ההליך המנהלי, ל מבנה הילוכנו .177

ית תהצדדים, לאורך ארבע השנים האחרונות. לאחר מכן, נציג את התש המגעים בין

העובדתית הרלבנטית, היא הסדרי ההפרדה הקיימים כיום בפועל במוסדות להשכלה גבוהה 

באותם רכיבים בהסדרי ההפרדה אותם לא  בישראל. בתת הפרק השלישי של חלק זה נעסוק

)ב( לחוק זכויות הסטודנט, ושעומדים בניגוד ישיר לחקיקה 4ניתן לעגן בהוראות סעיף 

ראשית, ומשכך, דינם בטלות בשל אי חוקיות והעדר סמכות. בתת הפרק הרביעי של חלק זה 

תבחן  קיימםי הסף שנקבעו בפסיקה, שרק בהתנראה כי הסדרי ההפרדה אינם עומדים בתנא

סבירותה של ההפרדה לגופה. בתת הפרק החמישי נעמוד על הליקויים הפרוצדורליים שנפלו 

בהליך אישור תוכנית החומש, המצדיקים את ביטול התוכנית. ולבסוף, בתת הפרק השישי, 

נבחן את סבירותה של החלטת מל"ג לגופה, ונראה כי אף לו הייתה צולחת את תנאי הסף 

ו הייתה מתקבלת בהליך מנהלי תקין, עדיין היה דינה בטלות נוכח אי האמורים, ואף ל

 סבירותה הקיצונית.  

 ההליך המנהלי. ב

כים הארוך ורב השלבים, על מנת שלא להכביד על בית המשפט הנכבד בפירוט של מיצוי ההלי .178

השנים האחרונות, בקשר עם העניינים שבמוקדה של עתירה זו נביא להלן את  לאורך שלוש

ציתם )וברי כי פירוט בהרחבה של כלל המגעים מופיע במסמכים עצמם, המצורפים תמ

תירוש ואח'  6667/14ים(. נזכיר, כי העתירה הנוכחית היא גלגול שני של העתירה בבג"ץ חכנספ

נ' המועצה להשכלה גבוהה. עוד קודם להגשת אותה העתירה מוצו ההליכים מול המדינה, 

(, והח"מ אף הציג עמדה כתובה בעניין 6 נספח) 19.5.2014-ו 12.5.2014בפניות מתאריכים 

במסגרת הליך טרום בג"ץ שהתקיים בלשכת המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד זילבר 

 (. 7נספח )

האמור, ומשלא החל הליך השימוע הציבורי,  6667/14לאחר מתן פסק הדין בהסכמה בבג"ץ  .179

)הפניות והתשובות אליהן מצורפות  1משיבה הח"מ ל 7.1.2016וביום  68.11.201פנה ביום 

 17.2.2016, תשובה לתגובה מיום 10נספח מצורפת כ 4.2.2016, תשובה מיום 9-8 נספחיםכ

באופן נקודתי בנוגע לתוכניות לימודים  1(. כמו כן, הח"מ פנה למשיבה 11נספח מצורפת כ

פניות והתשובות אליהן עצמה )ה 1שנפתחו בניגוד לנהליה של המשיבה על בסיס מין בהפרדה 

(, ואף פנה בקשר להחלטת מל"ג להרחיב את היקף תוכניות הלימוד 13-12כנספחים מצורפות 

)בקשת ביזיון בית משפט בעניין זה נדחתה לאחר שהמשיבה הבהירה כי  על בסיס מיןבהפרדה 

כל תוכנית חדשה שתופעל תהיה כפופה למדיניות החומש העתידית, וראו החלטת השופט 

 (. 17.5.2016מיום  6667/14וז בבג"ץ מז

הגיש הח"מ עמדה כתובה במסגרת השימוע הציבורי לבחינת מסלולי  2016באוגוסט  .180

(, אותה גם הציג הח"מ בעל פה 41נספח בהשכלה הגבוהה ) על בסיס מיןהלימודים בהפרדה 

גם  הגישו עמדות מפורטות מטעמם באופן אישי. חלק מהעותריםבמסגרת השימוע. במקביל, 

לאחר מועד קיום השימוע נמשכה התכתובת בין הצדדים בקשר לקבלת ההחלטה באשר 

בין הצדדים למדיניות מל"ג ולאי הסדרים בהליך אישור המדיניות )התכתובת האמורה 

 (. 15 נספחמצורפת כ
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נספח ) בבקשת חופש מידע 1באמצעות הח"מ למשיבה  5.9.2016כמו כן, העותרים פנו ביום  .181

שהמשיבה סירבה להעביר חלק מהחומרים המבוקשים אלא בעבור תשלום מחיר , ולאחר (16

התשובות בלתי סביר, פנו לבית משפט השלום במסגרת של ערעור על אגרת חופש מידע )

(. לצד זאת, התקיימו עוד מפגשים לא פורמאליים ומגעים 17נספח  –לבקשת חופש המידע 

 ות והעותרים.עמדת העותר 1בעל פה במסגרתם הועברה למשיבה 

הונחה על שולחן מל"ג  4.4.2017לאחר קיום השימוע הציבורי, ביום למעלה משמונה חודשים  .182

הצעת החלטה בדבר אישור תוכנית החומש לשילוב חרדים. הצעה זו הייתה שונה באופן 

 מהותי מההצעה שפורסמה טרם השימוע.

מו של השימוע הציבורי לא הובאה לידיעת חברי מל"ג עובדת קיו למיטב ידיעת העותרים, .183

וממילא נשללה מהם האפשרות לקבוע את מתווה השיפוע, להשפיע את אופן ביצוע ההערכה 

 והמחקר במסגרת השימוע ולהשתתף בו.

 ו לעיונם של חברי מל"ג העמדות בכתב שהוגשו טרם השימוע הציבורי,לא הובא בהמשך לכך, .184

 לענייני חרדים בהקשר זה. או פרוטוקולי ועדת ההיגוי פרוטוקול השימוע בעל פה

חברי מל"ג שתי חוות כלל ל אלי פולק, חבר מל"ג, פרופ'העביר  19.5.2017ביום לצד זאת,  .185

האחת מטעמו של פרופ' גדעון ספיר, והשניה מטעמם של פרופ' רון שפירא וד"ר חיים דעת, 

אף  דהזיכרמן, שתיהן חוות דעת משפטיות נרחבות, בהם נטען שיש להרחיב את הסדרי ההפר

מעבר לגישת מל"ג, מתוך עמדה לפיה כל הנגשה שהחרדים יבקשו מגיעה להם מתוקף שונותם 

התרבותית, לרבות תארים שניים ופשרות על חומרי הלימוד, ואין לייחס כל משקל לפגיעה 

  .(18כנספח )מכתבו של פרופ' פולק מצ"ב  התעסוקתית במרצות

ל"ג קיבלו חוות דעת הופכית, שנערכה על ידי יצוין כי למיטב הידיעה לפחות חלק מחברי מ .186

ניתן  –פרופ' ברק מדינה, פרופ' יואב דותן ופרופ' מיכל תמיר, שפורסמה לאחר מכן ברשת 

 (.http://bit.ly/2w94g8M -לקרוא את חוות הדעת כאן 

   תשפ"ב.-אושרה תוכנית החומש לשנים תשע"ז 23.5.2017ביום  .187

 היום על בסיס מיןמוד בהפרדה . מתכונת פעילותם של מסלולי הליג

 במוסדות להשכלה גבוהה בישראל חמישה רבדים. על בסיס מיןלהפרדה  .188

המותר במוצהר על פי מדיניות מל"ג, הוא הפרדה  ,על בסיס מיןהרובד הראשון של ההפרדה  .189

 בין סטודנטים וסטודנטיות בכיתות הלימוד. 

פרדים לגברים ולנשים, באופן כמו כן, מל"ג מתירה למוסדות לימוד להפעיל קמפוסים נ .190

שמבטיח הפרדה הרמטית בין ציבור הסטודנטים וציבור הסטודנטיות )ובכלל זאת בשטחים 

בית הספר הגבוה בין אלו ניתן למנות את  המשותפים, בספרייה, בשירותי המנהלה וכדומה(.

 ;דברים בלבגלואחד לנשים בלבד שניים  ,קמפוסים שלושה המפעיל לטכנולוגיה ירושלים

מפעיל קמפוס "אשכול"  בצלאלבני ברק; קמפוס בלגברים בלבד ב תוכניתמפעיל  הטכניון

קצה לגברים קמפוס נפרד בגן יבנה, וה המכללה האקדמית אשקלוןבמח"ר של לנשים בלבד; 

המכללה להנדסה ע"ש ; בכיתות מופרדות בקמפוס המרכזי של המכללה ובצוהנשים ש ילווא

 ; ועוד. גברים בלבדסמי שמעון מקיימת קמפוס ל

 בדומה, מל"ג מתירה למוסדות להשכלה גבוהה לקבוע את שעות הלימוד בתוכניות הלימודים .191

באופן שבפועל לא יהיה מפגש בין סטודנטיות וסטודנטים, על ידי הקצאת ימים  במח"רים
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זהו המצב, למיטב הידיעה, בקמפוס החרדי  שונים ללימודים במסלולי הגברים והנשים.

הדסה, ובפלטפורמה החרדית בקמפוס שטראוס המופעל על ידי מכללת  אקדמי אונו,במרכז ה

 .בירושלים

לצד זאת, הגם שעל פי החלטת מל"ג נושא עתירה זו לא יותרו לימודים מתקדמים, לתואר  .192

, על בסיס מין, בפועל מתקיימים לימודים לתואר שני בהפרדה על בסיס מיןשני, בהפרדה 

ים המופרדים של בית הספר הגבוה בין היתר בקמפוס –ם בלבד לגברי –במרבית המקרים 

 .(מכון טלו לטכנולוגיה ירושלים )מכון לב

למיטב רק לחרדים,  על בסיס מיןבנוסף, הגם שעל פי החלטת מל"ג יותרו הלימודים בהפרדה   .193

 2010מל"ג אינה אוכפת הגבלה זו על מוסדות מתוקצבים שהקמתם קדמה לשנת הידיעה, 

. זאת, על ידי ות"ת ון לב, ואינה אוכפת הגבלה זו על מוסדות שאינם מתוקצביםדוגמת מכ

שעל פיה: "למען הסר  2012בניגוד להחלטה שלה עם אימוץ תוכנית החומש הראשונה בינואר 

ספק, החלטה זו חלה על כל תכניות הלימודים למגזרים ייחודיים, כאמור במסמך, קיימות 

  3בוהה )מתוקצבים ושאינם מתוקצבים(".וחדשות, בכל המוסדות להשכלה ג

. בהקשר זה, על פי על בסיס מיןמשכך, במוסדות אלו אין הגבלה על לימודים בהפרדה  .194

, בכלל המוסדות לא יותרו לימודים בהפרדה בהיקף (19נספח ) 27.10.2015החלטת מל"ג מיום 

ותר הקבלה , ולא תעל בסיס מיןאחוזים ממסלול הלימודים שלא בהפרדה  25העולה על 

מהתלמידים הלומדים בהן )למול מסלול  10%-בתנאי הקבלה לתוכניות אלו ליותר מ

. בפועל, מוסדות רבים אינם עומדים בתנאי זה, (על בסיס מיןהלימודים שאינו בהפרדה 

 (.סיס מיןעל בדוגמת מכון לב )שכולו בהפרדה 

סור על נשים המותר על פי מדיניות מל"ג, הוא אי ,על בסיס מיןהרובד השני של ההפרדה  .195

ללמד סטודנטים גברים. במרבית המוסדות לא קיים איסור על גברים ללמד נשים. איסור זה 

חל הן על סגל זוטר, הנשכר לרוב באופן יעודי למטרות הוראה )ופעמים רבות מרצה אחד 

מלמד את אותו הקורס בכל מסלולי הלימוד( הן על הסגל הבכיר, לרבות במקרים בהם 

 ית בתחום מסוים היא של אשת סגל בכיר. המומחיות הייחוד

כי מסמך המדיניות עצמו לא קובע במישרין כי קיים היתר כאמור. יחד עם זאת, מסמכי  יצוין .196

השימוע הציבורי, הדיון במסגרתו, כמו גם החלטות מל"ג ביחס לדוחות ההערכה שבוצעו 

ת איסור על הוראה למוסדות המקיימים לימודים בהפרדה על פי מין מלמדים כי מל"ג מאשר

הגם שההיתר למדיניות המגבילה הוראה בהקשר זה,  של נשים בכיתות של סטודנטים גברים.

של מרצות בפני גברים נלמד מתוכנית החומש, בשום שלב לא התקיים דיון סדור בסוגיה זו, 

  ובשום שלב לא הוצגו הנתונים המלאים הנדרשים לצורך קיום דיון כאמור.

. נאסר על נשים ללמד גברים על בסיס מיןכל מסלולי הלימוד בהפרדה למיטב הידיעה, ב .197

בהמשך לכך, למיטב הידיעה, המוסד היחיד בו אסורה הוראת גברים בפני נשים הוא 

עוד יוער כי כלל זה מוצא למיטב הידיעה דרכים להתגמש כשאין ברירה  אוניברסיטת בר אילן.

נמצאים פתרונות כמו אריזת הנושא כ"סדנת  ויש בנמצא רק אישה כדי ללמד נושא כלשהו. אז

 מומחה מרוכזת" במקום כקורס רגיל.

, הוא בכך שמל"ג מתירה למוסדות לימוד להשכלה על בסיס מיןהרובד השלישי של ההפרדה  .198

 מסלול לימוד ייעודי באותו מקצוע אחד, מבלי שיפתחלמין גבוהה לפתוח מסלול לימוד ייעודי 

                                                      
 .לתשובה המקדמית של מל"ג 47סעיף , 1נספח  3
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אינם  על בסיס מיןות הלימוד המקיימים לימודים בהפרדה השני. בפועל, כל מוסדלמין 

 מציעים את אותן אפשרויות הלימוד במסלולי הגברים ומסלולי הנשים.

 על בסיס מיןלנוחות בית המשפט, להלן טבלה המפרטת את מסלולי הלימוד בחלוקה  .199

על מידע שהועבר השכלה גבוהה לחרדים, בהתאם להמתקיימים בכל אחד ממוסדות הלימוד ל

. לנוחות בית המשפט, מסלולי (20נספח ) 19.6.2016בתשובה לפניית העותרים ביום  ידי מל"ג

הלימוד המודגשים הם מסלולי לימוד שקיימים באותו המוסד רק לאחד המינים. לאחר 

הטבלה, תובא רשימת מסלולי הלימוד שקיימים רק לאחד המינים בכל מוסדות הלימוד 

 : גם יחד ל בסיס מיןעהמקיימים לימודים בהפרדה 

 

 מסלולי לימוד לנשים מסלולי לימוד לגברים מוסד אקדמי

 – המכללה החרדית

 רסיטה פתוחהבאוני

  פסיכולוגיה

 –המכללה החרדית 

 בן גוריוןאונ' 

פסיכולוגיה ולימודים רב 

 תחומיים

 פסיכולוגיה ולימודים רב תחומיים

 –המכללה החרדית 

 בר אילן אונ'

 יעוץ חינוכי

 דה סוציאליתעבו

 מנהל כללי ומנהל ציבורי

 תקשורת

 ייעוץ חינוכי

 עבודה סוציאלית

 החוג המשולב במדעי החברה

 קבלה על תנאי -לימודים כלליים  

 מנהל חינוכי

 תרפיה במוזיקה 

בקמפוס  –הטכניון 

 מבח"ר

  גאודזיה 

 –אונ' חיפה 

 בקמפוס מבח"ר

 יעוץ חינוכי

 עבודה סוציאלית

 ייעוץ חינוכי

 ה סוציאליתעבוד

 טיפול באמצעות אומנויות

 סיעוד

 ריפוי בעיסוק

המרכז האקדמי 

 אונו

 מנהל עסקים

 משפטים

 מנהל עסקים

 משפטים

 הפרעות תקשורת

 פרסום ותקשורת שיווקית

 ריפוי בעיסוק

 כלכלה וניהול אשקלון

 עבודה סוציאלית

 עבודה סוציאלית

 טכנולוגיה-ביו מכללת הדסה 

 ניהול ארגוני שירות 

 וליטיקה ותקשורתפ

 טכנולוגיה-ביו

 ניהול ארגוני שירות

 מדעי המעבדה הרפואית
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 אופטומטריה

 הפרעות בתקשורת

 ניהול ארגוני שירות

 מדעי המחשב מדעי המחשב לב 

 הנדסת תוכנה

 חשבונאות ומערכות מידע

 ניהול ושווק טכנלוגיה

 סיעוד

המכללה האקדמית 

סמי להנדסה ע"ש 

 שמעון

 הנדסת בניין 

 ת תוכנההנדס

 

המכללה האקדמית 

 יפו-תל אביב

  סיעוד

תואר בהוראה במתמטיקה  סמינר הקיבוצים

 ובספרות והבעה

 

 אדריכלות   בצלאלמכללת 

 אומנות

מכללה  – עזריאלי

אקדמית להנדסה 

 ירושלים

 הנדסת תוכנה 

 

פסיכולוגיה, , בכל מוסדות הלימוד: לגברים בלבד על בסיס מין*תארים שקיימים בהפרדה 

 והנדסת בניין.שורת, כלכלה, תק

 

החוג המשולב , בכל מוסדות הלימוד: לנשים בלבד על בסיס מיןתארים שקיימים בהפרדה *

במדעי החברה, תרפיה במוזיקה, מנהל חינוכי, טיפול באומנות, ריפוי בעיסוק, מדעי 

המעבדה הרפואית, אופטומטריה, הפרעות בתקשורת, חשבונאות ומערכות מידע, ניהול 

 כנולוגיה, אדריכלות ואומנות.ושיווק ט

 

למוסדות  מאפשרת בעצימת עין, הוא שמל"ג על בסיס מיןהרובד הרביעי של ההפרדה  .200

, על בסיס מיןלהשכלה גבוהה לקבוע תנאי קבלה שונים )ומקלים( ללימודים במסלול בהפרדה 

 .על בסיס מיןמול לימודים לאותה התוכנית בכיתה ללא הפרדה 

תוכנית הלימודים במסלול פועל מציאות בה באופן קבוע ושיטתי כמו כן, מל"ג מתירה ב .201

תהיה ברמה אקדמית נמוכה יותר מזו המקבילה לה במסלול ללא  על בסיס מיןבהפרדה 

 . על בסיס מיןהפרדה 

הוא ההפרדה הלכה למעשה, ובכלל זאת חיוב  על בסיס מיןשל ההפרדה  חמישיהרובד ה .202

רב המוסד בדבר התאמתם למוסד, הצבת דרישות סטודנטים וסטודנטיות לקבל אישור של 

צניעות ואכיפתן על ידי המוסד וכדומה. כפי שיפורט בהמשך הדברים, הטיעון במסגרת עתירה 

, המבוצעים באישורה על בסיס מיןזו נסוב סביב ארבעת הרבדים הראשונים של ההפרדה 
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 . ולמצער, בהעלמת עין שיטתית מצידה ובידיעתה של מל"ג

ת, לא ניתן להתעלם מהעובדה כי המצב בפועל, בשטח, הוא של החמרה הרבה יחד עם זא .203

מעבר לגבולות שבמדיניות מל"ג, וזאת, בידיעתה של מל"ג ומבלי שקיימים מנגנונים 

ועומדות בניגוד  אפקטיביים למניעת פרקטיקות אלו, שגם לגישתה של מל"ג הן אסורות

 . להחלטות ברורות ומפורשות

, ביקש משרד 2014כי כבר בעקבות דיון קדם הבג"ץ שהתקיים בשנת בהקשר זה, יצוין  .204

המשפטים נתונים אודות מאפייני ההפרדה במוסדות המח"ר )לעותרים לא ידוע על פנייה 

ולמוסדות שאינם מתוקצבים(. בין היתר נתבקשו נתונים  לפלטפורמותשנעשתה בעניין זה 

רים ומה שיעור המרצות בפועל בנוגע לשאלה האם נשים רשאיות ללמד בכיתות של גב

במסלולי הלימוד לגברים, האם ישנה הפרדה מרחבית דוגמת בחללי מדרגות, האם ישנה 

חלוקה בזמן, כך שנשים וגברים לומדים בזמנים שונים, והאם שירותי המזכירות, הספרייה 

 והמנהלה ניתנים גם על ידי נשים לסטודנטים גברים. 

ם אלמנטריים אלו, כמו גם נתונים רלבנטיים אחרים, דוגמת מאז ועד היום, לא נתגלו נתוני .205

 השאלה האם קיים תקנון צניעות במוסדות הלימוד בהפרדה וכיצד הוא נאכף, מה טיב הראיון

 שנערך לסטודנטים ולסטודנטיות על ידי רב המוסד ומה סמכויות הרב במסגרתו וכיו"ב. 

יתן יהיה לקבל נט שנגיש לציבור. ברי, כי המפורט בחלק זה הוא על יסוד המידע המוע נציין כי .206

, בין אם כבר במסגרת מהמשיבים את מלוא המידע האמור בצורה מפורטת, מלאה ומדויקת

 .תשובה מקדמית, ובין אם במסגרת הליך של פרטים נוספים לאחר הגשת תצהירי תשובה

סדות מכל מקום, העולה מהמידע הפומבי הקיים בידי העותרים כיום הוא כי בכל המו .207

הפרדה תוכניות בשנערכה בהם ביקורת של מל"ג נמצא כי ישנן חריגות מהנחיות מל"ג בקשר ל

 . (12 נספחדוחות הביקורת מסומנים כ) על בסיס מין

לימוד להשכלה גבוהה נערך לסטודנט או המדוחות ביקורת אלו, עולה כי בחלק ממוסדות  .208

נהלי הראיון על ידי רב המוסד, רב המוסד. כל פירוט באשר ל ידי לסטודנטית ראיון על

סמכויותיו, אופן הפעלת שיקול הדעת על ידו, חובתו לקיים תרשומת בדבר הפגישה וכדומה, 

לא קיים, ומשכך לא ניתן לדעת עד לאיזה היקף מעורב רב המוסד בפיקוח ובמשטור של 

 הסטודנטים הלומדים באותו המוסד.

לצורך קיום השימוע הציבורי, עלה כי  לבקשת מל"ג שנאספו ושהוכנוגם מחומרי המחקר  .209

מעבר לזו שהותרה על ידי מל"ג. כך,  על בסיס מיןמוסדות הלימוד בפועל מקיימים הפרדה 

מתקיימת גם מחוץ לכיתות הלימוד,  על בסיס מיןבהתייחס לטענות העותרים כי ההפרדה 

פועל, מציינים לרבות בקפיטריה, וכי כללי צניעות ולבוש נוקשים מיושמים במוסדות אלו ב

ג אינה נשמרת "התרשמנו שהחלטת המלכי: " בלאקוניות כותבי המחקר מטעם המשיבים

 ".במלואה

לצד זאת, התאספו בידי העותרים ראיות המלמדות על התפתחות פרקטיקות מחמירות אף  .210

, לרבות הקצאת המדרגות האחוריות לנשים והקדמיות לגברים על בסיס מיןיותר של הפרדה 

 החרדית בירושלים; ועוד.  בפלטפורמה

 הסדרי ההפרדה שאושרו על ידי מל"ג נגועים באי חוקיות. ד

לימודים למוסדות לימוד על תיכוניים לקיים כפי שיפורט, מקור הסמכות היחיד המאפשר  .211

)ונדגיש כבר עתה כי החוק לא  )ב( לחוק זכויות הסטודנט4הוא סעיף  על בסיס מיןבהפרדה 



36 

 

)ב( לחוק 4. אלא שהוראת סעיף ר תוכניות לימודים מסוג זה(מקנה למל"ג סמכות להתי

במסלולי הלימודים או במוסדות  על בסיס מיןזכויות הסטודנט מאפשרת, לכל היותר, הפרדה 

, לרבות מניעת הוראה על ידי על בסיס מיןהלימוד, ואינה מאפשרת את יתר רכיבי ההפרדה 

)ב( לא מאפשרת כינונם של 4ראת סעיף נשים בכיתות של גברים )ואף להיפך(. בדומה, הו

 . על בסיס מין, או תקצוב עודף של מסלולי הלימוד בהפרדה מיןהסדרי מלגות מבוססי 

והם לא חל חוק זכויות הסטודנט,  על בסיס מיןבפשטות, לגבי רכיבים אלו בהסדרי ההפרדה  .212

אלו הם )ב( לחוק. משכך, השאלה היא האם הסדרים 4אינם מוגנים מכוח הוראת סעיף 

 חוקיים. כפי שניווכח, התשובה לשאלה זו היא בשלילה.

לחוק שוויון הזדמנויות  2סעיף  – מניעת האפשרות מנשים ללמד בפני גברים אינה חוקית .213

בכלל זאת, קובע הסעיף איסור מפורש על בעבודה קובע איסור על הפליה במקום העבודה. 

קבועה בסעיף היא רשימה פתוחה, ראו הפליה בתנאי העבודה )ונזכיר, כי רשימת העילות ה

 (. (27.8.2012) זוזל נ' נציב שירות בתי הסוהר 1268/09בג"ץ לדוגמא 

לענין סעיפים )ב( לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה קובע, ברחל ביתך הקטנה, כי: "2סעיף  .214

 . "( רואים כהפליה גם קביעת תנאים שלא ממין הענין1)א-קטנים )א( ו

לענין קבלת תלמידים "ללי ההכרה במוסדות להשכלה גבוהה קובע כי: לכ 9בדומה, סעיף  .215

ומינוי הסגל האקדמי לא יפלה המוסד להשכלה גבוהה בין מועמדים שונים אך בשל גזעם, 

 ."מינם, דתם, לאומיותם או מעמדם החברתי

של אדם הוא תנאי "שלא ממין העניין" בעבודה מינו להיות מחלוקת כי לא יכולה להיות  .216

הוראה. משכך, כאשר באותו המוסד ישנן יותר כיתות בהן רשאי גבר ללמד ינה מחקר ועניש

 מאשר כיתות בהן רשאית אישה ללמד, מדובר במקרה ברור של אפליה.

למעשה, קשה לדמיין מקרה מובהק יותר של יחס מפלה. בפני מרצה גבר ומרצה אישה זהים  .217

 שרויות שונות, רק בשל מינם.לחלוטין, בעלי אותה הכשרה אקדמית ויכולות, יש אפ

בתשובת מל"ג לשאלות , 6667/14בהקשר זה, העיון בתשובה המקדמית שהגישה מל"ג לבג"ץ  .218

ובהחלטה עצמה, מלמד כי מל"ג מנסה לעקוף את האיסור על , 19.6.2016העותרים מיום 

 אפליה, בשתי טענות מרכזיות. ראשית, לגישתם הצהרה כללית על כך שהקבלה לעבודה תהיה

לגישתם מדובר בפגיעה קטנה במרצות, נוכח  שוויונית די בה כדי לפתור את האפליה. ושנית,

 . על בסיס מיןההיקף של תוכניות הלימודים בהפרדה 

החוק קובע  –לו אין בהם כלום ושום דבר. באשר לראשון מובן כי שני מישורי תשובה א .219

ן היא אפליה, ללא קשר ן העניייבצורה מפורשת כי קביעת תנאים במקום העבודה שללא ממ

לקבלה לעבודה. יתרה מכך, סביר שכל מקום עבודה שמקיים אפליה מצהיר על כך שחל בו 

איסור על אפליה. אלא שבפועל, המציאות הנוצרת היא שלמוסדות אקדמיים ישנו תמריץ 

לשכור סגל של גברים, משמרצים אלו מסוגלים ללמד בכל הכיתות, בהתאם לצרכים 

 סד האקדמי.המשתנים של המו

הסגל  –באשר לראשה השני של התשובה, גם בו אין ממש. פעמים רבות המרצים, ובעיקר  .220

הזוטר, נשכרים באופן ייעודי להוראת קורס מסויים. למרצים אלו אין תקן קבוע או גמישות 

מהכיתות  100%בקורסים אותם הם מלמדים. ברי, כי במצב בו ישנו מרצה המסוגל ללמד 

 50%ת הכיתה של הגברים והכיתה של הנשים( ומרצה אחרת שיכולה ללמד בקורס מסוים )א

 מהכיתות )בכיתת הנשים(, מדובר בתמריץ משמעותי ביותר להעדפת המרצה.
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זאת, ועוד. רבים ממוסדות המח"ר מקיימים מסלולי לימוד ייעודיים לגברים בלבד, ואינם  .221

 נה חסומים, לחלוטין, בפני נשים. מפעילים מסלול זהה לנשים. משמע, מוסדות אלו באופן מוב

 הנדסת בנייןברי, כי לאמירה כללית של מל"ג בדבר חשיבות השוויון אין כל ערך עבור מרצה ל .222

רק בשל היותה אישה. משמע, המוסד סוגר את  מכללה האקדמית להנדסהשמנועה מללמד ב

 . מינהשעריו לחלוטין בפניה בשל 

נעת מגברים ללמד נשים, לצד איסור על נשים ללמד העותרים גם מדיניות המו ונדגיש, לגישת .223

 גברים, הייתה בגדר קביעת תנאים שלא ממן העניין בניגוד לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה. 

מכל מקום,  עניינה של עתירה זו אינה באפליה במקום העבודה במוסד זה או אחר, כי אם  .224

בכל הכבוד, מל"ג אינה ההוראה.  ן בסגליבהחלטה מנהלית של מל"ג להתיר אבחנה על יסוד מ

מוסמכת לתת הרשאה למוסדות אקדמיים להפר את הוראות חוק שוויון הזדמנויות העבודה, 

וההחלטה על הכשר זה של אפליה במקום העבודה בטלה מהטעם שהיא מתירה פרקטיקות 

 שאינן חוקיות.

מל"ג, מקבלים בהתאם למסמך שהובא לאישור  – אינו חוקי מיןיצירת מערך מלגות מוטה  .225

-40%תלמידי המסלולים המופרדים הלוואה בגובה שכר הלימוד, כאשר עם השלמת התואר 

 ממנה הופכים למלגה.  %70

הייתה מלגה זו מלגה ייעודית לסטודנטים  2013בהמשך לכך, על פי המסמך עצמו, עד לשנת  .226

 .ניתנת במסגרת מלגה זו העדפה לגברים 2013גברים בלבד, וגם לאחר שנת 

)ב( לחוק לא יכול 4ל מדיניות חלוקת מלגות לסטודנטים לא חל חוק זכויות הסטודנט, וסעיף ע .227

 של מקבלי המלגה. המין לאשרר מדיניות המפלה בחלוקת המלגות על יסוד 

משכך, חל על חלוקת המלגות חוק איסור הפליה )ולמצער, חלה חובת השוויון הכללית  .228

דיפות בקבלת מלגה על יסוד מין היא אפליה פשוטה בחלוקת תמיכות(. מובן מאליו, כי מתן ע

 וברורה, בניגוד לחוק. 

בהמשך לאמור, על פי  – יצירת מערך מלגות המבוסס על השתייכות לזרם דתי אינה חוקית .229

אקונומי -תוכנית החומש, התמיכות הישירות בדמות הלוואות ומלגות תלויות במצב הסוציו

 של הסטודנט. 

נומי של סטודנט הוא שיקול רלבנטי לחלוקת תמיכות. יחד עם זאת, אקו-ברי, כי מצב סוציו .230

במסלול לסטודנטים שאינם חרדים במקרה דנן מדובר בתמיכות שאין להם מקבילה 

 .אקונומי זהה-, גם אם הם מצויים במצב סוציוהלימודים הכללי

 משמע, סטודנט חרדי הלומד במסלול מופרד יקבל תמיכה של עשרות אלפי שקלים יותר .231

. מדובר באפליה ברורה על יסוד השתייכות אקונומי זהה-שאינו חרדי במצב סוציומסטודנט 

 לזרם דתי, בניגוד לחוק איסור אפליה וחובת מל"ג לנהוג בשוויון בחלוקת תמיכות.

להשלמת התמונה, יצוין כי למיטב הידיעה, מדיניות התקצוב של ות"ת היא כי הרכיב של  .232

 ש"ח לסטודנט 2,500-5,500רכיב לסיוע לימודי בהיקף של מהתמיכה המוסדית )המורכב מ

( היא של תקצוב זהה למוסד, בין אם מעלויות הפעלת המח"ר 66%-60%מוסדי, של  ומרכיב

 .הסטודנט החרדי השתלב במסלול מופרד או במסלול הכללי

 דינם של רכיבים אלו בתוכנית החומש בטלות מהטעם של אי חוקיות.העולה הוא ש ,המרובה .233

ניתן לבודד רכיבים אלו מכלל תוכנית החומש, משמעות הדבר היא כי תוכנית  משלאברי, כי  .234
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 החומש כולה נגועה באי חוקיות, ודינה בטלות. 

  מסמכות מל"ג ה. הסדרי ההפרדה שאושרו על ידי מל"ג חורגים

תנאי לתוקפה של החלטה של רשות מנהלית הגורמת לפגיעה בזכות חוקתית הוא כי הרשות   .235

 מנהלית תפעל מכוח הסמכה מפורשת בחקיקה. ה

 כך, ציין כב' המשנה לנשיאה )בדימוס( רובינשטיין בפרשת רגן כי: .236

אינה כיצד  -ועתה אנו עצמנו  -יודגש איפוא, השאלה עמה מתמודדת הועדה "

ניתן להגן על זכויות העותרות )ועל ציבור הנשים בכלל( שעה שהן עולות לקו בו 

אינו חוקי  שכן בהעדר הסדרה בחוק הסדר כאמורי, גדרממופעל הסדר הפרדה 

 .כל עיקר

]...[ 

 2007היא, כי הפעלת הקוים באופן בו הופעלו עד שנת  המוסכמת כיום ההנחה

ינחה  -כגוף רגולטורי  -אסורה. זו עמדתו העדכנית של שר התחבורה, וכך הוא 

ים אינם את מפעילי התחבורה הציבורית. כדי להבהיר את הדבר למי שהדבר

מפעיל תחבורה ציבורית )כמו כל אדם אחר( אינו רשאי לומר, : ברורים לו נאמר

לבקש או להורות לנשים היכן עליהן לשבת באוטובוס רק משום היותן נשים, או 

כמובן הוא הדין גם . מה עליהן ללבוש, והן רשאיות לישב בכל מקום שתרצינה

עליהם, התלונות כולן לגברים, אלא שמטעמים שניתן בלא קושי לעמוד 

כשאני חוזר וקורא את השורות שהודגשו זה מתייחסות ליחס פוגעני כלפי נשים. 

היה צורך לכתבן. האם  2010עתה אני תמה על עצמי, כיצד בישראל של שנת 

אמריקאית שגרמה לשבירת ההפרדה -)האשה האפרו  Rosa Parks לימי

 " )פסקה ז?( חזרנו1955 הגזעית באוטובוסים באלבמה, ארצות הברית, בשנת

 .(ופסקה יט לפסק דינו

חוק המועצה להשלכה גבוהה אינו מתיר, לא מקנה למל"ג את הסמכות  כפי שנדון לעיל, .237

לאשר הסדרי לימוד בהפרדה על בסיס מין. למעשה, כללי ההכרה במוסדות להשכלה גבוהה 

סגרת קבלה של להימנע מהכרה במוסד המתחשב במין במ חייבתקובעים במפורש כי מל"ג 

 סטודנטים או קבלה של סגל. 

, מקור הסמכות 6667/14לגישת מל"ג, כפי שמצאה ביטוי בתשובתה המקדמית לבג"ץ  .238

)ב( לחוק זכויות 4הוא בהוראת סעיף  על בסיס מיןליכולתה לאשר לימודים בהפרדה 

 הסטודנט.

מל"ג סמכות )ב( לחוק זכויות הסטודנט לא מקנה ל4לגישת העותרים, יש לקבוע שסעיף  .239

 כלל ועיקר.  על בסיס מיןלהתיק לימודים בהפרדה 

לחוק זכויות הסטודנט חל במפורש רק על "מוסד" כמשמעותו בחוק, בעוד  4ראשית, סעיף  .240

 לחוק זכויות הסטודנט.  1שהמועצה להשכלה גבוהה אינה מוגדרת כ"מוסד" בסעיף 

לימוד על תיכוניים מסוגים  שנית, חוק זכויות הסטודנט הוא חוק כללי, שחל על מוסדות .241

שונים, דוגמת מוסדות הכשרה מקצועית, מכינות וכדומה, וביניהם גם על מוסדות להשכלה 

גבוהה. משכך, יש לראות בחוק המועצה להשכלה גבוהה כחקיקה פרטיקולרית, ומקום בו 

ישנה התנגדות בין ההסדרים הקבועים בשני דברי החקיקה, יש לבכר את ההסדר הקבוע 

 ק המועצה להשכלה גבוהה.בחו
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חוק המועצה להשכלה גבוהה הוא החוק הקובע את סמכויותיה של ושלישית, וזה העיקר,  .242

המועצה להשכלה גבוהה, ותוחם את גבולות שיקול הדעת שמותר למועצה להשכלה גבוהה 

להפעיל. חוק זכויות הסטודנט אינו חוק הקובע את סמכויותיהן של רשויות מנהליות כלשהן. 

לחוק זכויות הסטודנט הוא סעיף המטיל חובה על המוסדות )איסור הפליה(, והוראת  4ף סעי

)ב( לחוק זכויות הסטודנט היא הוראה המהווה "הגנה" למוסד הלימודים העל תיכוני 4סעיף 

)א( לחוק. ברי, כי הוראה מסוג זה, הקובעת הגנה מפני תביעות 4מפני הליך שעניינו סעיף 

להסמיך את הרגולטור האמון על פעילות המוסד לקדם או לאשר למוסד, אינה יכולה 

  התנהלות מפלה של המוסד.

)ב( לחוק זכויות הסטודנט לא יראו בקיומם של מסלולי לימוד 4כך, לדוגמא, על פי סעיף  .243

כהפליה ללא תלות בזהות התלמידים ואין הכרח שהם יהיו  על בסיס מיןבהפרדה על בסיס 

ר לכל שמל"ג אינה מחויבת לאפשר הפרדה שכזו, וודאי שהעובדה חרדים. יחד עם זאת, ברו

שלמוסד עומדת הגנה מפני טענת הפליה, אין משמעותה כי הוא זכאי בהכרח להכרה כמוסד 

 להשכלה גבוהה. 

למל"ג אין סמכות כלל ועיקר לקבוע הסדרי הפרדה על משכך, לגישת העותרים, יש לקבוע כי  .244

. בהעדר סמכות, ממילא משמעות הדבר היא קמפוסיםבסיס מין, במסלולי לימוד או ב

שהחלטותיה הקונקרטיות של מל"ג, על אישור פתיחתן של תוכניות לימודים בהפרדה על 

  בסיס מין במוסדות להשכלה גבוהה, בטלות. 

)ב( לחוק זכויות 4בהמשך לאמור, אף אם יקבע בית המשפט הנכבד כי הרישא של סעיף  .245

יקבע שהוראה זו מקנה למל"ג סמכות לאשר מדיניות לימודים הסטודנט חוקתית, ואף אם 

בהפרדה על בסיס מין, עדיין אין בכך כדי להקנות למל"ג סמכות לאישור המדיניות הנוכחית, 

 הקבועה בתוכנית החומש. 

הם הפרדה במסלולי  )ב( האמור4ההפרדה המותרת מכוח הוראת סעיף  גבולותזאת, שכן  .246

מל"ג סמכות מוסד הלימוד או ל)ב( אינו מקנה ל4סעיף וודאי שהלימוד או במוסד הלימוד. 

לקבוע הסדרים המגבילים את אפשרות ההוראה של מרצים ומרצות בהתאם למינם, לקבוע 

 .מיןהסדרי תמיכות ותקצוב מוטי 

לחוק איסור הפליה, הגם  3להשלמת התמונה, בהקשר זה, נתייחס בקצרה גם להוראת סעיף  .247

לא התייחסו אליו כמקור סמכות  6667/14המקדמיות לבג"ץ שהמשיבים, בתשובתיהם 

 כלשהו למדיניותם. 

( לחוק איסור 3)ד()3סעיף לחוק זכויות הסטודנט, גם  4נציין, בשלב זה, כי בדומה לסעיף  .248

הפליה אינו מקור סמכות להחלטת מל"ג. גם בהקשר זה, מדובר בהסדר כללי, שאינו מקנה 

גנה. כפי שיפורט בפרק העוקב, ממילא לא מתקיימים סמכות, ושהוא לכל היותר טענת ה

התנאים שנקבעו בסעיף, כפי שפורשו בפסיקה, שרק בהתקיימם לא יראו בהפרדה על בסיס 

 מין כאפליה. 

, הם בטלים גם אי חוקיותמשכך, לצד היות רכיבים אלו בתוכנית החומש בטלים מהטעם של  .249

 . בהעדר סמכותמהטעם שהם הותקנו 
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הפרדה שאושרו על ידי מל"ג אינם עומדים בתנאי הסף שנקבעו ו. הסדרי ה

 בפסיקה שרק בהתקיימן תבחן סבירות ההפרדה לגופה

על הגם שההליך הנוכחי היא ההליך הראשון בו דן בית המשפט הנכבד בפרקטיקה של הפרדה  .250

 מהם תנאי הסף בהם על מדיניות של "נפרד אך שהונהגה על ידי הרגולטור, השאלה בסיס מין

נדונה בשורה ארוכה של  שווה" לעמוד בכדי שניתן יהיה לזהותה ככזו ולבחון אותה לגופה

 פסקי דין. 

עמד בית המשפט הנכבד על המבחנים  נוער כהלכהבפסק הדין העיקרי בהקשר זה, בעניין  .251

שיבחן בית המשפט בבואו לבקר הסדר המבקש לקיים הפרדה על יסוד מאפיינים של הפרט 

 ך ציין בית המשפט:עדה(. וכ –)שם 

יהא זה מאפיין תרבותי, דתי, מנהגי או  –אין בכוחו של כל מאפיין ייחודי "

אידיאולוגי, כדי להצדיק הפלייה. על המאפיין להוות נדבך אינהרנטי בתפיסת 

עולמו של המוסד החינוכי המבקש להקנות את ערכי המגזר, עליו להיות רלוונטי 

יין בלעדיו נתקשה לקיים את מערכת החינוך לתכלית ההבחנה, ועליו להוות מאפ

המשפט הוא שיקבע אם בצדק הובחן מגזר -פי אמות מידתה. בית-המגזרית על

או  –מנת לאפשר למגזר אלמוני לקיים חיי חירות במסגרת קהילתו -על –פלוני 

שמא מדובר באפליה פסולה שכל תכליתה הרחקתו של השונה, וניכורו מחיי 

 (19" )פסקה חברה תקינים

ם שלושה תנאים מקדמיים, יעבור בית המשפט לשלב הבא של הבחינה, והוא קרי, רק בהתקיי .252

על המאפיין להיות אינהרנטי  –איזון הפגיעה בזכות לשוויון עם זכויות ואינטרסים מתחרים 

לתפיסת עולמו של המוסד החינוכי, על המאפיין להיות רלבנטי לתכלית האבחנה, ועל 

מחברי הקבוצה השתתפות אם  ת הפרקטיקה של הקבוצה, באופן שימנעהמאפיין להיות בליב

 לא ינתן לו מעמד. 

, הבהיר בית המשפט הנכבד כי תנאי סף על מנת שתבחן חוקיות פרקטיקה של קולךבפרשת  .253

הפרדה והדרה הוא הוכחה כי מקורה של הפרקטיקה בליבת הציווי הדתי. כך, ציין כב' השופט 

 דנציגר כי:

( 3)ד()3-( ו1)ד()3ם, אין חולק שנוסחאות האיזון הקבועות בסעיפים "לגבי החריגי

ית בין נשים וגברים מגדרלחוק מאפשרות להכיר בפרקטיקות של הבחנה 

משיקולי דת. ]...[ כדי שיכול איזה משני החריגים הנ"ל יש להוכיח כי אכן 

את נקיטת היחס השונה כלפי  מצדיקהאו לכל הפחות  מחייבתהנורמה הדתית 

נשים. בספרות המקצועית נאמר כי על מנת להגיע למסקנה זו יש לבחון בין היתר 

של הנורמה הדתית בתוך הקהילה הרלבנטית בשים לב לתרבותה,  משקלהאת 

וכן לבחון האם משקלה כבד עד כדי כך שהוא מטה את כפות המאזניים לטובתה, 

ות בין נורמות חרף הפגיעה בזכויות הפרט. עוד נכתב כי אחת האחבנות החשוב

. ככל שהפרקטיקה הדתית של מאפשרתלבין נורמות שהדת  מחייבתשהדת 

ית מבוססת על חיוב דתי )ציווי( וככל שחיוב זה מצוי בליבה מגדרההפרדה ה

ההלכתית או התרבותית, כך נוטות כפות המאזניים לכיוון החלת החריגים 

 ולהיפך. ]...[

"ל, כי למרות שחוק איסור הפליה אפשר וראוי להוסיף לגבי שני החריגים הנ
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מכיר בהם, הרי שממילא 'לא לכל פרקטיקה תרבותית קבוצתית יש ליתן מקום, 

לא תמיד יש להתייחס לרצונו ה'חופשי' של חבר בקבוצה תרבותית מסויימת 

לפסק דינו  56-52. ]פסקאות כאל רצון חופשי, גם לא כל 'רצון חופשי' יש לכבד'

 של השופט דנציגר(. 

 ארז הוסיפה לאמור והרחיבה וכך פסקה:-השופטת דפנה ברק כב' .254

"חברי השופט דנציגר התייחס להבחנה בין נורמה דתית המחייבת או המצדיקה 

נקיטת יחס שונה כלפי נשים לבין נורמה דתית המאפשרת זאת בלבד, והוסיף כי 

 מאחר שבענייננו אין מדובר בנורמה מחייבת, אלא בהידור מצווה, הרי שמשקלה

של הטענה הדתית בעניין זה נמוך יותר. חברי לא ביסס את הכרעתו על הבחנה זו 

לפסק דינו(. עם זאת, מצאתי לנכון להתייחס אליה, בשל  35)כמובהר בפסקה 

המקום הנרחב שניתן לה בפסק דינו של חברי, גם אם בבחינת למעלה מן הצורך. 

ת לבין נורמה מאפשרת אפתח ואומר שאני מסכימה כי להבחנה בין נורמה מחייב

נודעת חשיבות, אף מבקשת להוסיף כי במקרים הדומים למקרה שבפנינו נכון 

יותר שלא לבסס את ההחלטה עליה. ראשית, התשובה לשאלה האם פרקטיקה 

דתית היא בגדר 'חיוב' או 'הידור' עשויה להיות שנויה במחלוקת, ואין זה רצוי כי 

ית, וחשוב יותר, עלינו לשוות נגד עינינו בית המשפט ישמש פוסק בעניין זה. שנ

את האפשרות שעשויות להיות גישות דתיות מחמירות הרואות בהפרדה או 

בהדרה מלאה של נשים מן המרחב הציבורי משום חובה ממש. לשיטתי, אף אם 

ה באותם מקרים בכורלא נכון היה לתת לשיקול זה את ה –אלה היו פני הדברים 

ניתן להציג את ה של הזכות לשוויון. ]...[ למעשה, שבהם הפגיעה היא בליבת

הדברים גם באופן הבא: כאשר הפרקטיקה של הפרדה והדרה אינה נובעת 

מנורמה דתית מחייבת, אלא מהידור במצווה, המשקל שיש לתת לעמידה על 

פרקטיקה זו אל מול ההגנה על הזכות לשוויון אמור להיות נמוך יחסית. אולם, 

ת המסקנה הפוכה, לפיה כאשר הפרקטיקה של הפרדה והדרה אין לגזור מכך א

נובעת מנורמה דתית מחייבת יש לתת לה בכורה על פני הזכות לשוויון רק משום 

 ארז(.-לפסק דינה של השופטת דפנה ברק 11-10". )פסקאות כך

לרכיבים אלו של בחינת פרקטיקות המבקשות להפריד על יסוד מאפיין חשוד של הפרט, יש  .255

 ג'ובראןף את הדרישה כי ההפרדה תהיה וולנטרית. כך, כב' המשנה לנשיאה )בדימוס( להוסי

 כי: רגןבעניין 

א'  נורמטיבי, כפי שהודגש על ידי חברי השופט-במישור המשפטי"

בחוות דעתו, אין מקום לקבל כפייה במרחב הציבורי הפוגעת בצורה  רובינשטיין

פרקטיקה כופה שכזו מצויה דעתו(. קשה בשוויון ובכבוד )ראו פסקה ל"א לחוות 

מחוץ למגרש הרב תרבותי. אין מקום לסובלנות כלפי כפייה משפילה שכזו. עם 

, וכפי שציינתי מסקנותיו והצעותיו המעשיות של פגיעה קשה שכזו אין להשלים

 "חברי מקדמות אותנו אל עבר מצב בו לא נראה הסדרים כופים או נוסעים כופים

דוידיאן נ' חברא קדישא  33424-02-12ת"ק )ב"ש( וראו עוד:  לפסק דינו, 8פסקה )

 (.(15.6.2012)המועצה הדתית אופקים  -

הווה אומר, ארבעה תנאי סף גובשו בפסיקה, שרק בהתקיימם יהיה מקום לתת משקל  .256

על ההפרדה להיות מעוגנת בליבת הציווי הדתי;  (1)לרצונה של קהילה לקיים הסדרי הפרדה: 
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על ההפרדה להיות שוויונית ביחס  (3)להיות שוויונית בין שתי הקבוצות;  על ההפרדה (2)

 ועל ההפרדה להיות וולנטרית.  (4)לקבוצה שאינה מופרדת; 

 הסדרי ההפרדה העומדים במוקד העתירה דנן אינו עומד באף לא אחד מדרישות אלו. .257

 . ההפרדה אינה נובעת מליבת הפרקטיקה הדתית1ו.

ר על שהייה בכיתת הרצאות אחת עם נשים, או שמיעת הרצאה הנטל להראות כי האיסו .258

המועברת על ידי אישה, מוטל לפתחם של המשיבים, ועל מל"ג היה להתרשם עוד קודם 

 לאישורה של תוכנית החומש כי אכן כך הדבר.

אלא שהעיון בתוכנית החומש מעלה שאין בה ולו ראשית ניסיון לטעון כי אכן, מקורו של  .259

המצוי בליבת הפרקטיקה הדתית. ההחלטה אף אינה מבהירה במה שונה  האיסור בציווי

שמיעת הרצאה מאישה באקדמיה, לשמיעת הסבר מאישה במקום שאינו האקדמיה, ומדוע 

בעוד שגברים יכולים לשבת באותו מרחב עם נשים בכל מרחב ציבורי אחר, ישנה חובה 

, רגן)ברי, כי בדומה לאמור בעניין הלכתית להפריד בין גברים ונשים במרחב בכיתות הלימוד 

בחירה של אדם להחמיר עם עצמו ולא לשבת ליד אלמונית או פלונית היא בחירה אישית, אך 

 בינה לבין מרחב סטרילי מנשים, הדרך ארוכה ביותר(. 

למעשה, אף מל"ג עצמה מודה כי בכל הנוגע לאיסור על נשים ללמד גברים גם לגישתה שלה  .260

ציינה  6667/14פרקטיקה הדתית או בחיוב הלכתי. כך, בתשובתה לבג"ץ אין מדובר בליבת ה

היא כי לתפיסתה שלה, האיסור על הוראת גברים על ידי נשים מוצדק כך: "נראה שיש 

של הציבור החרדי )הנובעת ממוסכמה הלכתית( לפיה גברים לומדים מגברים בלבד.  העדפה

ה מהותית שגבר יקבל שירותים אחרים בהרצאה, וברוב המקרים אין בעי –מגבלה זו חלה 

 לתשובה המקדמית(. 71מאישה" )פסקה 

בדומה, גם לגישתה המוצהרת של מל"ג, אין כל הצדקה, הלכתית או אחרת, לקיומם של  .261

לגישתה שלה רק לכיתות  על בסיס מיןיש לצמצם את ההפרדה  לגישתהקמפוסים מופרדים, ו

 הלימוד.

דתית שהוצגה בפני מל"ג, המסקנה היא שקמפוסים על יסוד התשתית העוב –הווה אומר  .262

אינם עומדים בתנאי הראשון האמור, וכן האיסור על הוראת נשים בפני  על בסיס מיןבהפרדה 

גברים אינה עומדת בתנאי זה. לצד זאת, בכל הנוגע ללימוד בכיתות נפרדות, לא הוצגה על ידי 

הרצאה במשותף, או שאוסר על מל"ג כל טענה בדבר קיומו של ציווי האוסר על שמיעת 

 שמיעת אישה מביעה את דעתה בעניין אקדמי.

אלפי  עשרותלמותר לציין, כי בשונה מהרושם שיכול להיווצר מקריאת תוכנית החומש,  .263

חרדים ברחבי העולם רוכשים השכלה אקדמית במוסדות כלליים, לצד סטונדטיות 

 וסטודנטים, ושומעים הרצאות מנשים ומגברים כאחד. 

גם  על בסיס מיןיורחבו אפשרויות הלימוד בהפרדה על פי מדיניותה של מל"ג,  –עוד יודגש ו .264

ללמוד בהפרדה אינו ציווי דתי,  של אוכלוסיות אלו הטעם לרצונןלאוכלוסיות שאינן חרדיות. 

. בפועל, על פי או בחירה במסלול קל ומקוצר אל התואר כי אם פרקטיקות של צניעות

אינם  על בסיס מיןה, אחוזים ניכרים מהלומדים במסלולים בהפרדה מסמכיה של מל"ג עצמ

חרדים. ברי, כי לא הוכח ולו ראשית קיומו של ציווי המצדיק את ההחמרה בתנאי ההפרדה 

  בהם לומדות אוכלוסיות אלו, שלאורך כל שנות המדינה למדו ללא קושי במסלולים מעורבים.
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 וניים זה לזה. מסלולי הלימוד המופרדים אינם שווי2ו.

 כפי שפורט לעיל, אין מחלוקת כי לגברים ולנשים לא מוצעים אותם מסלולי הלימוד.  .265

)ראו פסקה המינים לכך הוא בהעדר ביקוש לפתיחת המסלולים לשני  1הסברה של המשיבה  .266

 להחלטה(.  74

 .תשובה זו יש לדחות הן במישור העובדתי, הן במישור הנורמטיבי .267

ות כלל לא מציעות בשלב ההרשמה ללימודים האקדמיים במישור העובדתי, המשיב .268

אפשרויות זהות לסטודנטים וסטודנטיות. למעשה, המוסדות האקדמיים המפעילים מסלולי 

לא מחזיקים כלל באישור לפתיחת כל אחת מתוכניות הלימודים  על בסיס מיןלימוד בהפרדה 

מראש לקבלת אישור לפתיחת . ונזכיר, כי חובה על מוסד אקדמי לפנות המיניםשלהם לשני 

 תוכנית לימודים, טרם הצעתה לציבור המועמדים ללימודים. 

ברי, כי במוסד שלא מציע כלל לימודי ראיית חשבון לנשים, לא יתגלה "ביקוש" של  .269

סטודנטיות שנרשמו לתוכנית לימודים זו, משאין להן כלל אפשרות לבצע הרשמה כאמור. 

ך ורק מח"ר לנשים, לא ימצאו גברים שהגישו מועמדות פעיל אמ דבדומה, מובן שכאשר מוס

 ללימודים באותו מוסד אקדמי.

משמע, במישור העובדתי, אין מדובר במצב בו המוסדות האקדמיים המקיימים לימודים  .270

מציעים את אותן החלופות לגברים ונשים, אבל לבסוף אחד  על בסיס מיןבהפרדה 

ליו. המוסדות מראש אינם מציעים מסלולים מהמסלולים לא נפתח בגלל שאיש לא נרשם א

, וממילא אין להם שום דרך לדעת האם ישנו ביקוש למסלול לימוד אותו המיניםזהים לשני 

כלל לא הציעו כאפשרות בשלב ההרשמה. בדומה, אין להם כל דרך לדעת האם היה ביקוש 

 למסלול שכזה, לו היה אפשרי הרישום. 

על מנת שיקבע כי מסלולי הלימוד שווים,  –מבין השניים במישור הנורמטיבי, והוא החשוב  .271

. לגישת העותרים, על מנת לבסס את במיןעל המוסדות להציע הזדמנויות זהות ללא תלות 

, עליהם להראות כי באופן מהותי, במצב של "נפרד אך שווה"טענת המשיבים כי מדובר 

 . מינםק בשל התוצאה של ההפרדה אינה פגיעה בסטודנטיות או בסטודנטים ר

משכך, יש לדחות את הניסיון להצדיק הפרדה שאינה שוויונית, בנימוק של פערי ביקוש בין  .272

גברים ונשים במסלולים המופרדים. מקום בו מחליט מוסד על קיומה של הפרדה, התנאי 

 המקדמי, ההכרחי ושאינו מספיק, הוא אספקה שוויונית של השירות בשני המסלולים.

לדחות את הטענה כי אמנם אין מסלולי לימוד זהים, אבל ברוב המקרים  בהקשר זה, יש גם .273

, ללמוד את למינםיכולים סטודנטים המעוניינים ללמוד במוסד אחד בו אין מסלול הפתוח 

 אותו התואר במוסד אחר בארץ. 

גם אם היה מדובר במצב בו ישנה אפשרות ללמוד את כל התארים בהפרדה לשני המינים )ולא  .274

מדובר בעמדה מוקשה ביותר. למוסדות לימוד שונים דרישות קבלה שונות ותוכנית  כך הוא(,

לימודים שונה, סגל ההוראה בהם שונה, מיקומם הגיאוגרפי שונה וכדומה. מקום בו מבקשת 

סטודנטים ללמוד במוסד פלוני, והיא עומדת בתנאי הקבלה אליו, אבל נדחית רק מחמת 

שים, אין בחלופה אחרת ושונה משום פתרון לאפליה העובדה שלא נפתח מסלול לימוד לנ

)ולמעשה, אין כל הבדל בין טענה זו לבין כל טענה של גורם מפלה כי אין מדובר באפליה 

 משמעותית בגלל שישנם גופים אחרים שאינם מפלים(.  

בהמשך לאמור, גם בתחום המימון ישנו הבדל בין גברים ונשים. על פי החלטת מל"ג, עד לשנת  .275
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נתנו המלגות לחרדים לגברים בלבד. חשוב מכך, על פי ההחלטה, גם כיום ישנה עדיפות  2013

 47.14)ראו סעיף  על בסיס מיןלגברים בקבלת מלגות לימודים במסלולי לימוד בהפרדה 

 (.תוכנית החומשל

, על בסיס מין, והקמפוסים בהפרדה על בסיס מיןתוכניות הלימודים בהפרדה  –הווה אומר  .276

תחזות כלל לתוכניות שיוויוניות. כל אחד ואחד ממוסדות הלימודים המקיים לימודים מ ןאינ

. גם כמכלול, מינםמציע חלופות שונות למועמדים ללימוד, על יסוד  על בסיס מיןבהפרדה 

 האפשרויות הפתוחות בפני הסטודנטים והסטודנטיות אינן זהות כלל ועיקר. 

ויוניים למול הסדר הלימודים במסלול . מסלולי הלימוד המופרדים אינם שו3ו.

 הכללי

( ועל פי התשובה המקדמית שהגישה מל"ג עצמה 19למיטב הידיעה, על החלטת מל"ג )סעיף  .277

עולה כי במסגרת תקצוב המסלולים המופרדים, בנוסף לתשלום הקבוע בגין  6667/144לבג"ץ 

-2,500ספת של בין כל סטודנט שמקבלים מוסדות מתוקצבים, מקבל המוסד תמיכה שנתית נו

מלגות  על בסיס מיןכמו כן, לסטודנטים הלומדים במסלולי לימוד בהפרדה ₪.  5,500

אקונומי זהה )חרדים -ייעודיות, שאינן פתוחות לסטודנטים במסלולם המעורבים במצב סוציו

 מגובה שכר הלימוד, בתנאי שישלימו את לימודיהם. 70%-40%וחילנים כאחד( בדמות של 

, ישירה מקבל בסה"כ תמיכה על בסיס מיןדנט במסלול לימודים בהפרדה משמע, סטו .278

בשנה יותר מסטודנט בעל מאפיינים זהים במסלול הלימוד ₪  10,000-בשיעור של כ ועקיפה,

 הכללי. לפחות חלק מסכום זה אינו תלוי כלל בצורך כלכלי. 

ם בהשכלת ככל שהטעם ליצירת כיתה נפרדת היא פערי –בהקשר זה, נדגיש ונבהיר  .279

. למעשה, לאורך כל השנים מקיימים מוסדות אקדמיים הסטודנטים, הרי שאין בכך כל פסול

רבים מכינות שתכליתן להביא את רמתם של המבקשים ללמוד במוסד לרמה האקדמית 

 הכללית הדרושה לצורך לימודים אלו. 

דים הכלול חומר לימו וברי, כי אפשר שמבחינה תוצאתית, הקמתן של מכינות בהן נלמד .280

ה, תביא לכך שהרוב המוחלט של התלמידים במכינות אלו יהיה של גברים בלימודי הליב

 חרדים, משזוהי האוכלוסיה המרכזית בישראל שאינה לומדת לימודי ליבה. 

יחד עם זאת, מטבען, מכינות אלו נועדו להביא את הלומדים בהם לאותה רמה מינימאלית  .281

אינן יכולות להצדיק את ההפרדה במהלך הלימודים,  הנדרשת ללימודים האקדמיים, והן

ולאחר שהסטודנט מוחזק כמי שבידיו הכלים להתמודד עם התוכן האקדמי. כל קביעה 

 אחרת, משמעותה תהיה כי התארים בהפרדה הם קלים יותר מהתואר הכללי המקביל להם.

ר צריכים את בהמשך לאמור, לגישת העותרים, ככל שישנם מועמדים ללימודים נוספים אש .282

השלמת הלימודים ברמה של לימודי ליבה לצורך השתלבות בלימודים אקדמיים, צריכות 

המכינות המלמדות לימודים ברמה זו להיות פתוחות אף בפניהם, על יסוד קריטריונים 

 .מינםאו  אדיקותםיוניים וללא תלות באמונתם הדתית, שוו

זהה ברמה האקדמית למסלול שאינו  העקרון שעל המסלול המופרד להיותבהמשך לאמור,  .283

מופרד הוא תנאי מהפסיקה לקיומם של מסלולים בהפרדה על פי מין ואף עוגן בצורה ברורה 

  (.22)שצורפה כנספח  27.10.2015ומפורשת בהחלטת מל"ג מיום 
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על פי דוחות הביקורת של מל"ג עצמה, ובניגוד להחלטותיה, רף הקבלה למסלולי הלימוד  .284

, במח"רים, בפלטפורמות, בקמפוסים המופרדים ובמוסדות הלא ס מיןעל בסיבהפרדה 

מתוקצבים, נמוך מזה של מסלולי הלימוד הכלליים, ורמת הלימודים נמוכה יותר אף היא 

)ולפיכך הלימודים קלים יותר(. מצב זה, בו קל יותר להתקבל למסלול מופרד מאשר למסלול 

. למעשה, עבור חלק על בסיס מיןהפרדה סלול סטודנטים לבחור במר תמריץ ברור לצהכללי יו

מהמועמדים ללימודים, משמעות הדבר היא שהחלופה היחידה הפתוחה בפניהם היא החלופה 

זאת, בשונה ממתכונת הלימודים באוניברסיטה הפתוחה,  .על בסיס מיןשל לימודים בהפרדה 

  דות האקדמיים.בה אין צורך "למלא ספסלים" ובה רמת הלימודים זהה לזו שביתר המוס

 הלימוד המופרדים אינם וולנטריים י. הסדר4ו.

עקרון הוולנטריות, כאמור, הוא תנאי בלעדיו אין על מנת שימצא כי להסדר ההפרדה תכלית  .285

 להחלטת מל"ג. 37טריות במפורש בסעיף ונראויה. אף מל"ג עצמה קבעה את עקרון הוול

רדים מקלים מאלו של מסלולי הלימוד עצם העובדה כי תנאי הקבלה למסלולי הלימוד המופ .286

הכלליים, וכי התלמידים בהפרדה מקבלים תקצוב עודף משמעותי, לרבות מלגות אישיות, 

מעבר לאלו שניתנים לסטודנטים במסלול הכללי, מספיקה כדי להביא לתוצאה שעל פיה 

 .מדובר בהסדר שאינו וולנטרי

וולונטרי עבור סגל ההוראה במוסדות  בהמשך לכך, לא יכול להיות ספק שהסדר ההפרדה אינו .287

)וודאי שאינו וולוננטרי עבור סגל במוסדות  על בסיס מיןהמקיימים מסלולי לימוד בהפרדה 

 (.על בסיס מיןבהם מתקיימת אך ורק הוראה בהפרדה 

כמו כן, הסדר ההפרדה אינו וולונטרי ביחס למעגל החברתי והמקצועי הסובב את הפעילות  .288

טיבה, האקדמיה מכוננת מערכת חברתית ומקצועית  צםן לעיל, מטהאקדמית. כפי שנדו

שמלווה את הסטודנטים שנים ארוכות לאחר מכן. משכך, המשמעות של קיומם של לימודים 

היא כי בחברה הכללית, ובשוק העבודה, יתקיימו רשתות מקצועיות  על בסיס מיןבהפרדה 

השפעה גם על ציבורים שלא היו וחברתיות המבוססות על הפרדה זו, וודאי שלכך תהיה 

 מעוניינים לקחת בה חלק.

יש לראות בהסדרים המופרדים ככאלו שאינם וולנטריים גם ביחס לסטודנטים ולבסוף,  .289

על ולסטודנטיות הלומדים בהם. מטבע הדברים, מרגע שקיימים מסלולי לימוד בהפרדה 

מוד אלו ומוטלת מופעל לחץ על הצעירים החרדיים והדתיים ללמוד במסלולי לי בסיס מין

 סטיגמה על הבוחרים ללמוד במוסדות רגילים.

בחלופות שקיימות לסטודנט החרדי. מעבר לכך, העדר הוולנטריות של מערך לימודי זה קשור  .290

המחיר של לימודים במסלול הכללי, במציאות בה מרבית הציבור החרדי לומד במסלול 

בודה החרדי לאחר מכן, המופרד, היא ויתור מראש על האפשרות להשתלב בשוק הע

והתרחקות ממסגרות הקהילה החרדית. משמע, מרגע שקיים מסלול מופרד, גם סטודנט חרדי 

שלא מופעל עליו לחץ חיצוני יבחר מטעמים של קידום אישי ואפשרויות הצלחה לפנות 

 למסלול המופרד. זאת, בפרט מקום בו הלימודים במסלול המופרד קלים יותר. 

ככל שיורחבו הסדרי ההפרדה כך שיכללו תוכניות מצומצמות,  –יין להשלמת פרק זה נצ .291

דוגמת לימודים לתואר שני, סמינרים וכדומה, משמעות הדבר תהיה יותר ויותר מסגרות 

 .על בסיס מיןשבאופן אפקטיבי, הדרך היחידה להשתלב בהן היא להסכים ללימודים בהפרדה 
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 ת החומש היורדים לשורשוז. נפלו ליקויים בהליך המנהלי לאישור תוכני

נתן בית המשפט תוקף להסכמות כפי שצוין, ברקע להליך הנוכחי עתירה קודמת, במסגרתה  .292

-יתקיים שימוע ציבורי טרם אישורה של תוכנית החומש לשנים תשע"ז הצדדים, שעל פיהן

 תשפ"ב ובכפוף לשמירת זכויות העתירה תימחק. 

ם על יסוד פסק דינו של בית המשפט הנכבד, יהיה ניתן היה לצפות כי ההליך המנהלי, שהתקיי .293

הליך מנהלי ראוי ותקין. חלף זאת, התקיים הליך מאוחר, שדבר קיומו לא הונגש לעותרים 

ולציבור, ותוך פרקטיקות תמוהות שאינן עומדות בכללי המשפט המינהלי. למשל, החומר 

בהתחלה אך לבסוף לשימוע נעלם מאתר האינטרנט במהלך תקופת השימוע, דבר שהוכחש 

אך למקום אחר חבוי יותר. העותרים נדרשו לרדוף אחרי מל"ג בניסיון  –הוחזר לאתר 

 להבטיח הליך תקין.

, ולאחריו עד לקיום שימוע ציבוריהארוכה  למרבה הצער, במבחן המעשה נדמה כי ההמתנה .294

 . כן ההליך שהתקיים היה פגוםלא הניבה דבר, ש

כפי שהוסבר לעיל, הן במישור החוקתי  – לבנטית במלואהלא גובשה התשתית העובדתית הר .295

הן במישור המנהלי, על המבקש לקיים הסדרי הפרדה להיות מסוגל לעמוד בביקורת שיפוטית 

 הדוקה ביותר. 

במקרה דנן, התבססה התשתית העובדתית להחלטה על סקר, שפרטיו אינם ידועים, וראיונות  .296

)חרף פניות חופש מידע בעניינם(. הגם שהחומרים שנערכו, שלא הוצגו לציבור כלל ועיקר 

הגולמיים לא פורסמו, נתונים ממחקרים אלו פורסמו במסמכים שונים ובאופנים שונים )כך 

 20-35%הצהירו על נכונות ללמוד במסגרות מעורבות נע בין שלדוגמא, מספרם של החרדים 

 כתלות בפרסום(. 

מה מספר החרדים, מבין אלו  –ת ביותר במסגרת מחקר זה, לא נבחנה השאלה המשמעותי .297

המעוניינים בהשכלה גבוהה כלל ועיקר, שהיו מסרבים ללמוד במסגרת מעורבת לו הייתה זו 

האפשרות היחידה, ולו היו ניתנות במסגרתה הטבות זהות לאלו הניתנות במסגרת של מסלולי 

 המח"ר. 

בסיס מין על סגל ההוראה,  כמו כן, לא נבחן צביון ההפרדה, לא נבחנה השפעת ההפרדה על .298

 לא נבחנו ההבדלים בתוכניות המלגות והשפעתם, וכיו"ב.

, לרבות התבססות על על בסיס מיןבדומה, לא נבחנו כלל החלופות ללימודים בהפרדה  .299

האוניברסיטה הפתוחה במתכונת המעודדת לימודי חרדים, והשפעתם על הנגישות של קבוצה 

 זו להשכלה גבוהה.  

לא יכולה  – הרלבטית ומסמכי השימוע הציבורי ברי מל"ג התשתית העובדתיתלא הוצגה לח .300

מרבית להיות מחלוקת, כי גם אם רשאית מל"ג להסתייע בועדת משנה )אשר למיטב ההבנה 

הם חברי מל"ג( לצורך קיום השימוע הציבורי, עדיין חלה חובה על כל חבר וחברה  חבריה

 החליט האם לאשר את תוכנית החומש אם לאו.במל"ג להפעיל שיקול דעת עצמאי בבואם ל

יחד עם זאת, למיטב הידיעה, החומרים היחידים שהועברו למל"ג טרם אישור תוכנית החומש  .301

הם תוכנית החומש עצמה והמחקרים מטעם מל"ג בקשר איתה. העמדות שהוגשו למל"ג 

או שתיים של  בשימוע הציבורי לא הועברו לחברי המל"ג, שקיבלו רק סיכום לקוני בן שורה

אישית, דיסציפלינרית או מוסדית. אפילו  –אפילו בלי שיוכה למי שכתב אותה  –כל עמדה 

הפניה לאתר המל"ג שבו מצויות העמדות אי אפשר למצוא בחומרים שחולקו לחברי המועצה. 
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 בנוסף, לא הובאו לידיעתם הפרוטוקולים של ועדת ההיגוי לשילוב חרדים. 

פני חברי מל"ג חלופות לבחור מביניהן, ולמעשה ניתנה להם רק חמור מכל, לא הוצגו ב .302

האפשרות לאשר את תוכנית החומש או לדחות אותה )כשהמשמעות הפרקטית של דחייתה 

היא דחייה ארוכה ונוספת של קידום המדיניות לעידוד השתלבות חרדים בהשכלה הגבוהה(. 

ודאי אינה מקיימת את חובתם של בחירה כזו, שהיא בעצם הצבת עובדה מוגמרת בפני מל"ג, 

חברי מל"ג להפעיל שיקול דעת עצמאי, על יסוד מלוא המידע, ולבחור את החלופה הטובה 

 ביותר.

בפשטות, הגם שאישור תוכנית החומש נעשה על ידי מל"ג, לא התקיים הליך תקין וסדור של  .303

 לימוד הנושא על ידי חברי מל"ג, טרם ההצבעה על התוכנית. 

רי מל"ג חוות דעת מהציבור מחוץ למסגרת השימוע הציבורי, שלא גולו ושלא הועברו לחב .304

כאמור, לאחר סיום השימוע הציבורי, ולאחר  –לל הציבור אפשרות להתייחס אליהן ניתן לכ

לידי חברי וחברות מל"ג שתי  חבר מל"ג, פרופ' אלי פולק,שגובשה תוכנית החומש, העביר 

, הן חוות הדעת על בסיס מיןהסדרי הלימוד בהפרדה  חוות דעת שהוכנו במטרה להרחיב את

 . שהוכנו על ידי פרופ' רון שפירא וד"ר חיים זיכרמן, ועל ידי פרופ' גדעון ספיר

הח"מ פנה בעניין שתי חוות הדעת האמורות למל"ג, והבהיר כי מדובר בליקוי בהליך המנהלי,  .305

טיעון נוספת ובכירה דווקא שכן לאחר השלמת השימוע הציבורי אין מקום עוד לתת זכות 

 לפלוני או לאלמוני. 

בהקשר זה, תשובת מל"ג, כי מדובר בהתייעצויות פרטיות, מתמיהה. גם אם העברת חוות  .306

הדעת אינה מטעם מל"ג, אין ספק שהעברת חוות דעת לחברי מל"ג מיד בסמוך לדיון 

שהוגשו כדין  בתוכניות החומש, באופן שאלו המסמכים היחידים מבין עשרות חוות הדעת

במסגרת השימוע, שהועברו לחברי וחברות מל"ג, יוצר הטיה ברורה לטובת העמדות המועלות 

בחוות דעת אלו. ודאי שבנסיבות אלו, בו הועברו חוות דעת מקיפות במישרין לחברי מל"ג, 

היה מקום לכל הפחות לתקן את הליקוי בדרך של היתר לעותרים להציג חוות דעת משלימה 

או למצער בהפצה לחברי מל"ג את חוות הדעת המרכזיות מן השימוע, או אפילו רק מטעמם, 

   הבאת דבר קיומם לידיעת חברי המועצה.  

 ח. ההחלטה על אישור הסדרי ההפרדה חורגת בצורה קיצונית ממתחם הסבירות

די באמור עד כה, בפרק החוקתי ובפרק המנהלי, כדי להביא למסקנה כי תוכנית החומש  .307

 בצורה קיצונית ממתחם הסבירות.  חורגת

כפי שפורט, משמדובר במתכונת הפרדה שאין מקורה בליבת הציווי הדתי, שאינה שוויונית  .308

)בין המסלולים ולמול המסלול הכללי( ושאינה וולנטרית, לא מתקיימים כלל תנאי הסף על 

 מנת שתבחן התועלת מההפרדה למול שיקולים אחרים, ובהם שוויון.

יסבור בית המשפט כי יש מקום חרף ליקויים אלו לבחון את סבירות ההחלטה  אלא שגם אם .309

 לגופה, הרי שיש בפגמים אלו כדי ללמד עד כמה בלתי סבירה ההחלטה. 

ל השוואה בין לכך, החלטה המתירה הפרדה מבלי לחייב אפשרויות זהות לשני המינים, ובכ .310

תנת משקל חסר קיצוני לזכות המסלולים המופרדים למסלולים הכלליים, היא החלטה הנו

 לשוויון. 

את הדעת, במסגרת בחינת סבירותה של ההחלטה, לא רק לפגיעה הנגרמת  למן הראוי לתת .311

מההפרדה שהותרה במפורש, אלא גם לפגיעה הנגרמת מהעלמת העין השיטתית ומהעדרם של 
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 מול מוסדות מפרים. ואכיפה מנגנוני פיקוח 

על בסיס מהתלמידים במוסדות בהפרדה , אחוזים ניכרים ורט, לפי נתוני מל"ג עצמהכפי שפ .312

המתוקצבים אינם עונים להגדרת חרדים. עוד על פי דוחות הביקורת של מל"ג עצמה עולה  מין

כי המוסדות לא מקפידים על יישומה של החלטת מל"ג, מקיימים פרקטיקות של ראיונות על 

על פותחים תוכניות לימודים בהפרדה ונותנים לאלו סמכויות ניהוליות במוסד, ו ניםידי רב

על בסיס ללא אישור. כמו כן, עולה שבפועל תנאי הקבלה למסלולי הלימוד בהפרדה  בסיס מין

, וכי רמת הלימודים על בסיס מיןקלים מתנאי הקבלה למסלולי הלימוד שלא בהפרדה  מין

 ים יותר(.הלימודים קל –במסלולים בהפרדה נמוכה יותר מזו שבמסלול הכללי )ומשכך 

ה על רהליך כלשהו של פיקוח ובק בפועל התקיים, לא 2014ת, בשנת מדעד לעתירה הקו .313

, ולמעשה לא היו כל נתונים בקשר עם מוסדות המקיימים לימודים בהפרדה על בסיס מין

, נערכו בדיקות מועטות 2014עמידת מוסדות אלו בהחלטת מל"ג. גם לאחר פסק הדין בשנת 

 צאו הפרות.נמ –ביותר, ובכולן 

במסגרת זו, העותרים ביקשו ממל"ג את כל ההחלטות שניתנו בקשר עם הפרות של מוסדות  .314

, וסורבו. למיטב ידיעת העותרים, על בסיס מיןאקדמיים את הוראות מל"ג בקשר להפרדה 

החלק הארי של המקרים שנדונו בפני מל"ג בקשר עם הפרת ההחלטה היו מקרים בהם 

עצמם התקיים הדיון. באף אחד מהמקרים לא הוטלה סנקציה בעקבות פניות העותרים 

 משמעותית. 

אף לו הייתה החלטת מל"ג סבירה כשלעצמה )ולא כך( הרי שהעדר מנגנוני  –הווה אומר  .315

פיקוח בעלי שיניים, יחד עם המציאות העובדתית הברורה של אי כיבוד מדיניות מל"ג על ידי 

, מביא אף הוא למסקנה כי על בסיס מיןה לימודים בהפרדמוסדות הלימוד המקיימים 

 ההחלטה על אישורן של תוכניות לימוד אלו חורגת בצורה קיצונית ממתחם הסבירות.  

כלל  מל"ג מסמיך אתבהקשר זה, נציין כי מבחינת הדין, חוק המועצה להשכלה גבוהה לא  .316

כלים לביצוע בעניינים של איסור אפליה במוסדות, ולא נותן בידיהם  פיקוח ואכיפה לבצע

פיקוח כאמור. שני הכלים היחידם הנתונים למל"ג לצורך פיקוח הוא שלילת תקציבים 

מגופים מתוקצבים )פחות ממחצית הגופים המוכרים על ידי מל"ג( והכרה או אי הכרה 

בפועל, הקימה מל"ג את הועדה לפיקוח ואכיפה, ומקום  במוסדות לימוד ובתוכניות לימודים.

מל"ג הפרה של הוראותיה דנה הועדה בעניין. ה"פיקוח" שעורך מל"ג הוא  בו מובאת לידיעת

פיקוח על ידי מומחים בתחום האקדמי, וודאי שאין להם את המיומנות וההכשרה לבחון כלל 

 פרקטיקות של הדרה והפרדה.  

בהמשך לאמור, שיקול נוסף שלא ניתן לו משקל די בהחלטת מל"ג הוא ערכי היסוד של  .317

אקדמי. החלטת מל"ג עצמה עומדת על הערך הבסיסי של האקדמיה, הוא שיח הפלורליזם ה

המקבלת מציאות שבמסגרתה חופשי, שאינו תלוי במין, לאום, עדה וכיו"ב. אלא שמדיניות 

ן, היא מדיניות שרומסת את ערכי יסוד ימהאקדמיה תהיה מופרדת על יסוד מ 10%לפחות 

 אלו של האקדמיה. 

)ב( לחוק זכויות הסטודנט חוקתי, ואף 4העותרים, אף לו היה סעיף בפשטות, אם כן, לגישת  .318

לו לא היה מקום לבטל את מדיניות ההפרדה על יסוד תנאי הסף האמורים והליקויים בהליך, 

, משלא ניתן במסגרתה הרי שיש לקבוע שהתוכנית חורגת בצורה קיצונית ממתחם הסבירות

על האקדמיה, ולצורך בפיקוח והגבלת ההפרדה שיקול ראוי לערך השוויון, לערכי היסוד של 
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  . בסיס מין

 סוף דבר

רישא של מבוקש בכתנאי -על יסוד כל האמור, יתבקש בית המשפט הנכבד לייתן צווים על .319

 עתירה, ולאחר מכן להפוך אותם למוחלטים.ה

יצוין, כי העותרים צירפו את המשיבים הפורמאליים משאלו מוסדות בהם ידוע לעותרים  .320

. יחד עם זאת, ברי כי השאלה על בסיס מיןימים לימודים אקדמיים בהפרדה שמתקי

המתעוררת בהליך של שאלה חוקתית ומנהלית, וההליך אינו נוגע במישרין במוסד זה או 

 אחר.
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