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המשיבה )להלן:  4ולהארכת המועד, מתכבדת המשיבה  17.8.2017בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 

 ( להגיש את תגובתה לעתירה, כדלקמן:הכנסתאו 

שנתית להרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה -עניינה של העתירה בתקיפת "התוכנית הרב .1

סגרתה אישרה המועצה (, במתכנית החומשהתשפ"ב" )להלן: -לאוכלוסייה החרדית התשע"ז

( הקמת מוסדות לימוד ומסלולי לימוד להשכלה גבוהה בהפרדה המל"גלהשכלה גבוהה )להלן: 

 מגדרית, המיועדים לבני ובנות החברה החרדית. 
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)ב( 4מבקשים העותרים כי בית המשפט הנכבד יכריז על בטלותה של הרישה לסעיף  - במישור החוקתי

לא יראו הפליה (, לפיו "חוק זכויות הסטודנטאו החוק )להלן:  2007-לחוק זכויות הסטודנט, התשס"ז

לפי סעיף קטן )א( בקיומם של מוסדות נפרדים או של מסלולי לימוד נפרדים לגברים ולנשים מטעמי 

. טענת העותרים היא שעצם ההפרדה המגדרית בהשכלה גבוהה, יהא ביטויה אשר יהא, פוגע ת"ד

של הסטודנטיות החרדיות שלומדות במסלולים הנפרדים,  –ד האדם שלא כדין בזכות לשוויון ובכבו

של כלל הסטודנטים, של המרצות שאינן מורשות ללמד במסלולים שבהם לומדים סטודנטים חרדים 

 ושל הציבור הרחב. 

מבקשים העותרים כי בית המשפט הנכבד יבטל את תכנית החומש של המל"ג,  - במישור המנהלי

בחוסר סמכות, משום שנפלו פגמים שונים בהליך קבלתה, ומשום שהיא לוקה משום שהיא התקבלה 

  בחוסר סבירות קיצוני.

מטבע הדברים, עניינה של הכנסת נוגע רק לטענות העותרים במישור החוקתי, ולפיכך בתגובתנו 

  להלן נתייחס רק לטענות אלה מבלי שנתייחס לתכנית החומש לגופה.

בה היא כי דין טענות העותרים במישור החוקתי להידחות בתמצית ייאמר, כי עמדת המשי .2

 מהטעמים הבאים: 

בחינה של החוק בהתאם לשלבי הבחינה החוקתית מעלה בבירור כי הוא ראשית תטען המשיבה כי 

צולח את המבחנים החוקתיים ואין עילה המצדיקה את מתן הסעד החריג של ביטול חקיקה ראשית 

נטל המוטל עליהם לביסוס פגיעה בזכות יסוד, ובכל מקרה החוק העותרים לא עמדו ב של הכנסת.

חוק זכויות הסטודנט אינו קובע כי כל הפרדה מגדרית וכל ביטוי שלה עומד בתנאי פסקת ההגבלה. 

במוסדות להשכלה גבוהה הם לגיטימיים, אלא רק כי עצם ההפרדה בהשכלה הגבוהה אינה נחשבת 

למנוע להפרדה מגדרית, אלא רק ביקש  היתר גורףקבע  תמיד להפליה פסולה. כלומר, החוק לא

המשיבה תטען כי בסופו של דבר  תרבותי.-להפרדה מגדרית על רקע אורח חיים דתי איסור גורף

ההכרעה בשאלת ההפרדה המגדרית כרוכה באיזון ובמידתיות אשר בחינתם רלוונטית למישור 

 המינהלי ולא למישור החוקתי. 

חוק זכויות הסטודנט הוא חוק מסגרת בלבד, והוא אינו קובע באופן מפורט או מכתיב את "כללי 

מלאכת המחשבת לאזן בין כלל האינטרסים הנוגעים בדבר הוטלה על הרשות המשחק" בעניין זה. 

על הרשות המבצעת להבטיח כי לצד ההכרה בייחודיות  המבצעת, ובכלל זה המועצה להשכלה גבוהה.

רה החרדית ולצד האינטרס הציבורי החשוב של הנגשת ההשכלה הגבוהה לציבור החרדי, לא של החב

הן מנקודת המבט של  –ייפגעו יתר על המידה אינטרסים ציבוריים חשובים אחרים ועקרונות יסוד 

 האקדמיה והן מנקודת המבט של החברה הישראלית כולה.

נט עומד רצונו של המחוקק להרחיב את הנגישות עוד תטען המשיבה, כי ביסודו של חוק זכויות הסטוד .3

להשכלה הגבוהה לכמה שיותר סוגי אוכלוסייה בחברה הישראלית, ובכלל זה לעודד גם את הציבור 

החרדי לרכוש השכלה, באמצעות התאמת מוסדות הלימוד במידת מה לאורחות חייו של ציבור זה 

 המאופיינים בהפרדה בין גברים ונשים במוסדות הלימוד.

אכן, הנגשת מוסדות להשכלה גבוהה לציבור החרדי מעוררת את המתח בין ההכרה בצרכי המיעוט 

תרבותי, לבין הרצון לשמור על הלכידות החברתית והערכים הבסיסיים של -ובאורח חייו הייחודי
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החברה הליברלית. הפתרון של העותרים למתח המובנה האמור הוא אימוץ הכרעה מוחלטת וגורפת 

ולם לא ניתן יהיה להכיר במרחב הציבורי בייחודיות של הקהילה החרדית. המחוקק, כמו גם לפיה לע

התפישה המקובלת בישראל היא כי אין לראות בכל הפסיקה בישראל, לא אימצו גישה רדיקלית זו. 

תרבותי במרחב הציבורי הפליה פסולה כשלעצמה, -הפרדה מגדרית על רקע אורח חיים דתי

 ניתן לאפשר אותה באופן מאוזן ומידתי.  ובנסיבות מסוימות

ציבורי. הקשיים והחששות שמעלים -אכן, הסוגיה שבפנינו מעוררת שאלות נכבדות במישור החברתי .4

העותרים אינם קשיים של מה בכך. יצירת מוסדות אקדמיים או מסלולי לימוד לקהילות מובחנות 

ופש האקדמי. כמו כן, אין לכחד כי בחברה עלולה לפגוע באינטרסים שונים של האקדמיה וכן בח

הפרדה מגדרית בשערי האקדמיה נתפשת עבור חלקים מהחברה בישראל כהכנסת "צלם להיכל" 

 ומנוגדת לרוח המאפיינת את האקדמיה. 

שילוב המגזר החרדי  –עם זאת, אל מול כל אלה, עמד לנגד עיני המחוקק אינטרס ציבורי חשוב 

ה בחשיבות העצומה של האקדמיה, הן לעולם הרוח והן כשער בהשכלה הגבוהה. דווקא מתוך הכר

הכניסה לעולם התעסוקה והכלכלה, סבר המחוקק כי יש להבטיח שהאקדמיה תפתח את שעריה 

 לכמה שיותר חלקים שונים ומגוונים בחברה הישראלית, ובכלל זה למגזר החרדי.

או מסלולי לימוד בהשכלה החוק, כאמור, רק מאפשר ברמה העקרונית להפריד מגדרית מוסדות 

הגבוהה, אך הוא אינו קובע באיזה אופן תיעשה ההפרדה האמורה ומהי נקודת האיזון המיטבית בין 

מוקד הדיון בענייננו אינו צריך כלל האינטרסים השייכים לעניין. נוכח האמור, סבורה המשיבה, כי 

באופן מידתי ומאוזן, ולכן  להיות חוק זכויות הסטודנט. ביצוע ההפרדה המגדרית צריך שייעשה

קרי, בחינת  –לעמדת המשיבה עיקר הדיון והביקורת השיפוטית צריכים להיות ממוקדים בהיבט זה 

ויודגש, העברת מוקד הדיון לשלב יישום  היישום בפועל של ההפרדה המגדרית בהשכלה הגבוהה.

ההפרדה. הכנסת אינה  החוק אינה מעידה כי לשיטת המשיבה קיימת בעייתיות באופן שבו מיושמת

מופקדת על יישום החוק ועל כן כעניין מוסדי היא אינה רואה מקום להתייחס לטענות העותרים 

 במישור המינהלי.  

 אשר על כן, עמדת המשיבה היא כי בכל הקשור למישור החוקתי, דין העתירה להידחות.

ת והנורמטיבית הרלוונטית בטרם נעבור לטיעוננו המשפטי נבקש להרחיב מעט על התשתית העובדתי .5

 לעניין.

 

 תשתית נורמטיבית והיסטוריה חקיקתית

)ב( לחוק זכויות הסטודנט הוא חלק מסדרה של חוקים הנוגעים להפרדה 4כפי שנראה להלן, סעיף  .6

תרבותיים. תחילה נעמוד על חוק המסגרת העוסק באיסור -מגדרית במרחב הציבורי מטעמים דתיים

יה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, חוק איסור הפל -ההפליה 

(. לאחר מכן נעמוד על החוקים העוסקים בהפליה, ובכלל חוק איסור הפליה)להלן:  2000-התשס"א

חוק )להלן:  2000-חוק זכויות התלמיד, התשס"א –זה בהפרדה מגדרית, בתחום החינוך וההשכלה 

 הסטודנט.( וחוק זכויות זכויות התלמיד
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 חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים

חוק איסור הפליה עיגן לראשונה את איסור ההפליה במתן שירותים ציבוריים, והוא קובע בסעיף  .7

( סייג מיוחד לנסיבות שבהן הפרדה מגדרית במתן שירותים ציבוריים תהיה מותרת ולא תיחשב 3)ד()3

 כהפליה. להלן נעמוד בתמצית על הליכי חקיקת החוק בכל הנוגע לסייג זה. 

איסור הפליה במוצרים, הצעת חוק  –ממשלתית הצעת חוק ור הפליה בראשיתו של חוק איס .8

 . 15.5.2000, שהונחה על שולחן הכנסת ביום 2000-התש"ס בשירותים ובכניסה למקומות ציבוריים

ידי גופים פרטיים -בהצעת החוק הוצע לעגן איסור הפליה במתן שירותים לציבור הרחב, הניתנים על

כי לא יראו כהפליה  (3)4וציבוריים, תוך קביעת חריגים לסטייה מעקרון זה. לענייננו, הוצע בסע' 

דה בלבד שההפר, וקיומן של מסגרות נפרדות לגברים או לנשים, מטעמי מסורת דתית או פרטיות"

היא סבירה, בהתחשב, בין השאר, באופיים של המוצר, השירות או המקום הציבורי, במידת החיוניות 

". בדברי ההסבר להצעת ה באותו אזורישלהם, בקיומה של חלופה סבירה להם ובצורכי האוכלוסי

ייתכנו מצבים שבהם ההבחנה עשויה להיות מוצדקת מחמת אופיו של השירות, החוק נכתב כי "

שההבחנה תהא נובעת מטעמים דתיים של קבוצה או משיקולי כמו כן אפשר  ...ר או המקוםהמוצ

 ".פרטיות

, מצורף 2000-התש"ס איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות ציבורייםהעתק הצעת חוק 
 . 1מש/ומסומן 

ועדת חוקה, חוק אושרה הצעת החוק במליאת הכנסת בקריאה הראשונה והועברה לו 22.5.2000ביום  .9

התקיים  27.8.2000( להכנה לקריאה השנייה והשלישית. ביום ועדת החוקהומשפט של הכנסת )להלן: 

הדיון הראשון בוועדת החוקה בהצעת החוק ובפתחו הציג עו"ד יהושע שופמן, המשנה ליועץ המשפטי 

ון בוועדת החוקה לפרוטוקול הדי 3לממשלה )חקיקה( דאז, את עיקרי הצעת החוק, וכך ציין )עמ' 

 (: 27.8.2000מיום 

לא היה עד כה חוק מקיף לגבי הפליה בתחום הפרט, במוצרים, בשירותים "
היה  : ]...[הצענו סייגים מסוימים לאיסור על הפליה]...[  ובמקומות ציבוריים

סעיף שהתלבטנו לגביו הרבה, ויש הסתייגות של האגודה לזכויות האזרח, 
מטעמים של פרטיות ומסורת דתית, ובלבד שהדבר הפרדה בין גברים לנשים 

סביר ויש אלטרנטיבה. אם זה נובע מאופיו של השירות, למשל בתי מרחץ 
 .ומקוואות, אז זה נכנס לסייג הראשון

]...[ 
חשבנו אפילו על מופעי בידור, למשל סרט, דבר שמקובל באוכלוסייה 

סורת דתית החרדית, וזה לא נובע מאופיו של השירות, אלא שמטעמי מ
נוהגים לקבוע הפרדה, בין הפרדה פיזית בתוך האולם ובין מועדים שונים. 

". 
 

 ]ההדגשות במסמך אינן במקור[ 

גב' הדס תגרי, מהאגודה לזכויות האזרח, הביעה הסתייגות מהסייג המאפשר במקרים מסוימים  .10

 (: 21הפרדה מגדרית )שם, עמ' 

זו פעם ראשונה שבחוק ישראלי מעוגן היתר חוקי ליצירת הפרדה בין גברים "
אביב יהיה -אין לנו בעיה עם זה שמתוך שבעת החופים של תל]...[  לנשים
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חוף אחד, שיהיו בו ימים נפרדים. הבעיה, שהניסוח של הסעיף הזה הוא 
הרבה יותר רחב, ובשנים האחרונות יש תופעה שהולכת ומתרחבת של 
דרישה להפרדה, אם זה תחבורה ציבורית ואם זה קורסים להכשרה 

ווחה, ואפילו בקורסי נהיגה מונעת של מקצועית של משרד העבודה והר
משרד הרישוי, שנשים נתבקשו ללכת לחדר נפרד, כדי שגברים דתיים יוכלו 

 ."לעשות את הקורס. הניסוח הזה הוא ניסוח מאוד רחב
  

(. במענה 21חה"כ קולט אביטל הסתייגה אף היא מהכללת סייג מיוחד להפרדה מטעמי מין )שם, עמ'  .11

 (:22כך )שם, עמ'  לכך, ציין עו"ד שופמן

הסעיף הזה נועד לתופעות שחשבנו שאין מקום לאסור עליהן, שלא מדובר "
על אופיו של השירות עצמו, אלא באופי האוכלוסייה, הצרכים והרצונות 

שאם  ]...[ שלה, ואם תרצו לדבר על קונקרטיזציה של חוקה, גם חופש הדת
ת נפרדות של סרטים יש ציבור שמבחינת אורח חייו יש מקום לקיים הקרנו

, יש תמיכה לגברים ולנשים, או הפרדה בחוף רחצה, או 
כל ]...[  למשל של מסגרות לימוד לנשים, ויש, אגב, מסגרות לימוד לגברים

כל אחד יכול להיכנס עוד יש קומפלקסים של בתי הקולנוע בירושלים, ש
אליהם, אני לא חושב שהמחוקק צריך לאסור על השכרת אולם בגאולה 

 ."להקרנות לציבור החרדי
  

האגודה לזכויות האזרח צודקת יו"ר ועדת החוקה דאז, חה"כ אמנון רובינשטיין, ציין בעניין זה כי " .12

דתית. זה מוכרח להיות  ההפרדה תפגע באורח החיים, או בהשקפת עולם או באמונה-בדבר אחד, שאי

" )שם, משהו של התנגשות, כמו בבריכות השחייה, ולא דבר כללי שיאפשר להפריד בכל שירות ציבורי

(. בהמשך לכך ביקש יו"ר הוועדה כי ישונה נוסח החוק כך שיהיה ברור שההפרדה המגדרית 24עמ' 

 (.29י )שם, עמ' תהיה אפשרית רק כאשר יש התנגשות עם ערך דתי מוחשי, ולא כסייג כלל

 . 2מש/מצורף ומסומן  27.8.2000העתק פרוטוקול דיון ועדת החוקה מיום 

( לפיו לא 3)4 'ידי הממשלה נוסח חלופי לסע-הוצג על 30.8.2000בדיון שקיימה ועדת החוקה ביום  .13

קיומן של מסגרות נפרדות לגברים או לנשים, כאשר אי הפרדה תמנע את הספקת ייחשב כהפליה "

או השירות הציבורי או תמנע כניסה למקום ציבורי מחלק מן הציבור, מטעמי מסורת דתית המוצר 

או פרטיות, ובלבד שההפרדה היא סבירה, בהתחשב בין היתר, באופיו של המוצר, השירות או המקום 

 . ה באותו אזור"יהציבורי, במידת החיוניות שלהם, בקיומה של חלופה סבירה להם ובצרכי האוכלוסי

ת משרד המשפטים, עו"ד דלית דרור, הסבירה כי הנוסח החדש יוצר הבחנה נוקשה יותר, היות נציג

והוא קובע כי הפרדה מגדרית מטעמי דת לא תיחשב הפליה רק במצב שבו אי הפרדה תגרום לכך 

שהמוצר לא יסופק לציבור מסוים, וגם זאת בכפוף לסבירות ההפרדה )פרוטוקול הדיון בוועדת 

 (. 10, עמ' 30.8.2000החוקה מיום 

גב' תגרי, מהאגודה לזכויות האזרח, ציינה כי אין לאפשר יצירת סייג להפליה המתייחס באופן ממוקד  .14

(. גב' רחל 9להפרדה מגדרית, וכי עדיף נוסח כללי של סייג לכל סוגי ההפליה בכפוף לסבירות )שם, עמ' 

יודעת שיש מקומות שההפרדה היא  אניבנזימן, משדולת הנשים, הצטרפה לעמדה זו והדגישה כי "

", יחד עם זאת הפטור אפילו לטובת נשים, ואכן יש חינוך שהוא נפרד לנשים ואף אחד לא מתנגד לזה

(. חה"כ יעקב ליצמן שאל האם ברור שהסייג יאפשר הפרדה בבתי הספר, 11שהוצע רחב מדי )שם, עמ' 

  (.12פוגע" )שם, עמ'  וחה"כ רובינשטיין הבהיר כי "על בית ספר הסכמנו שזה לא
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בעניין הבקשה לקבוע סייג כללי המתיר חריגה מעקרון השוויון, לעומת סעיף המתיר רק הפרדה  .15

 (: 21מגדרית, ציין עו"ד שופמן כך )שם, עמ' 

אני מבין את העמדה של האגודה לזכויות האזרח ושל שדולת הנשים שלא "
 ת ייחדו את הסייגיםלקרוא לילד בשמו, אבל לזה יש מחיר. במדינות אחרו

האלה לעניין של מין ונאמר בצדק שזה לרוב בחוקים שעוסקים בהפליה 
מטעמי מין, אבל הכניסו סייגים שאינם קיימים בחוקים שאוסרים הפליה 
מטעמי גזע, מפני שיש סוג של הפרדה שלא נוכל לקבל גם אם הציבור דורש 

מאיתנו מוכן  אותו אם מדובר בהפרדה גזעית, שכן אני חושב שכל אחד
לקבל שמדובר בהפרדה מטעמי מין, כמו למשל בבתי ספר

 "... 

 . 3מש/מצורף ומסומן  30.8.2000העתק פרוטוקול דיון ועדת החוקה מיום 

קיימה ועדת החוקה דיון נוסף בהצעת החוק ובסייג שהוצע לגבי הפרדה מגדרית.  30.10.2000ביום  .16

 לפרוטוקול הדיון 6גב' תגרי, מהאגודה לזכויות האזרח, חזרה על הבעייתיות בסייג זה, וכך ציינה )עמ' 

 (:30.10.2000מיום 

ש גישה שאומרת, שיש קבוצות באוכלוסייה שמבחינתם, בהרבה מאוד "י
הקשרים, עצם השירות המשותף לגברים ונשים זה דבר שהם לא יכולים לקבל. 
השאלה אם מקבלים את העיקרון שהגישה הזאת מצדיקה קיומה של הפרדה, 

קורסים להכשרה אם זה השכלה ציבורית, אם זה אוטובוסים ואם זה 
 . "מקצועית

יש כאן חברה מורכבת שיש בה אלמנטים שההפרדה היא נוהג חה"כ רובינשטיין טען בהקשר זה כי "

מקובל, לא רק בשירותים חיוניים, אלא בכל דבר, לא רק בקרב יהודים, גם לגבי מוסלמים ודרוזים, 

יש כאן קהילות ]...[  חיים שונה שהפרדה זה חלק מאורח החיים, ואנחנו לא רוצים לכפות עליהם אורח

אפשר -גדולות מאוד שאצלן הפרדה זה לא רק מצווה דתית, זה חלק מאורח החיים המוכר שלהן, ואי

הכוונה שלי היא שנקבע תחומים כלליים שבהם מותרת (. עוד ציין כי "8" )שם, עמ' להתעלם מזה

החינוך הממלכתי דתי, הוא  הפרדה. אני לא יכול להתעלם מזה שחלק גדול מהחינוך בארץ, גם

חוקית -בהפרדה. אגב, הפרדה בין תלמידים לתלמידות מקובלת בהרבה מדינות בעולם, היא לא בלתי

 (.9" )שם, עמ' הברית ובאנגליה-בארצות

  .4מש/מצורף ומסומן  30.10.2000העתק פרוטוקול דיון ועדת החוקה מיום 

ית שבבסיס הסייג בנוגע להפרדה מגדרית )עמ'       חזר עו"ד שופמן על התכל 28.11.2000בדיון ביום  .17

 (: 28.11.2000לפרוטוקול הדיון מיון  13-12

לפי החוק אסור למנוע כניסה של אדם למקום ציבורי בגלל דת, גזע, לאום "
ומין אבל יש סוגים של מקומות ושירותים שבהם יש הצדקה להפרדה והמחוקק 

לא רוצה להתערב בזה. 

 ...הסייג הבאלכן הצענו את  
לטעמנו הסייג הזה הוא יותר רחב מהסייג שהצענו. 

אם זה מתחייב מאופיו ומהותו זה יכול להיות 
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בנושאים שונים, אבל יש מינימום המתחייב מאופיו ומהותו של השירות, אנחנו 
 ..".מאפשרים הפרדה בגלל 

 
בתום הדיון החליטה ועדת החוקה לאשר את הסייג הנוגע להפרדה מגדרית בנוסח שהציעה הממשלה, 

 והצעת החוק כולה אושרה בוועדה לקריאה השנייה והשלישית. 

 .5מש/מצורף ומסומן  28.11.2000העתק פרוטוקול דיון ועדת החוקה מיום 

הצעת חוק איסור הפליה בקריאה השנייה והשלישית אישרה מליאת הכנסת את  11.12.2000ביום  .18

 תומכים, מתנגד אחד ושני נמנעים.  56ברוב של 

 

 כאמור, הסייג לעניין הפרדה מגדרית שנכלל בנוסח הסופי קבע כך:

  –)ד( אין רואים הפליה לפי סעיף זה 3"
]...[ 

מחלק מנע ת קיומן של מסגרות נפרדות לגברים או לנשים, כאשר אי הפרדהב(3)
למקום  מן הציבור את הספקת המוצר או השירות הציבורי, את הכניסה

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

יבור העלול י הצכרובמידת החיוניות שלו, בקיומה של חלופה סבירה לו, ובצ
 להיפגע מן ההפרדה".

 
-העתק חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א

 . 6מש/, כפי שפורסם ברשומות מצורף ומסומן 2000
 

לצד ההסדרה הכללית של איסור הפלייה במתן שירותים ציבוריים בחוק איסור הפליה, ולצד קביעת  .19

מפורש בחוק זה בנוגע להפרדה מגדרית, הסדיר המחוקק באופן ספציפי את סוגיית ההפרדה הסייג ה

 בבתי הספר ובמוסדות להשכלה הגבוהה. נעבור עתה לבחון חוקים אלה. –המגדרית בהשכלה 

 הפרדה מגדרית בחינוך 

 -, קיימים במדינת ישראל שני זרמי לימוד ממלכתיים 1953-בהתאם לחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג .20

(. כידוע, בקרב מסגרות הלימוד השייכות לחמ"ד חמ"דחינוך ממלכתי, וחינוך ממלכתי דתי )להלן: 

נהוגה הפרדה מגדרית בחלק מהמוסדות ובחלק מכיתות הלימוד. בנוסף, נהוגה הפרדה כאמור גם 

דות חינוך מוכרים שאינם רשמיים ובמוסדות הפטור, אשר חלק נרחב מהאוכלוסייה החרדית במוס

 לומד בהם. 

לחוק שאסר על מוסד  5חוקקה הכנסת את חוק זכויות התלמיד ובמסגרתו גם את סעיף  2000בשנת  .21

כלכלי או מטעמים של השקפה -חינוך להפלות תלמידים מטעמים עדתיים, מטעמים של רקע חברתי

 יטית, בין של הילד ובין של הוריו. החוק לא אסר הפליה מטעמי מין או דת. פול

( שדנה ועדת החינוךעיון בפרוטוקולי הדיון של ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת )להלן: 

בהצעת החוק, מעלה שיוזמי הצעת החוק הבהירו כי העדר איסור הפליה מטעמי מין או דת היה בכוונה 

אפשר את הפרקטיקה של ההבחנות בבתי הספר על רקע מגדרי ועל רקע דתי )ראו למשל תחילה, כדי ל

 (. 4בעמ'  10.9.2000דבריו של יוזם הצעת החוק, חה"כ סילבן שלום, מדיוני ועדת החינוך מיום 

 . 7/משמצורף ומסומן  10.9.2000דיון ועדת החינוך מיום  פרוטוקול העתק
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, מצורף ומסומן 14.12.2000, כפי שפורסם ברשומות ביום 2000-העתק חוק זכויות התלמיד, התשס"א
 . 8מש/

 

האמור.  5לחוק זכויות התלמיד שבמסגרתו תוקן סעיף  4אישרה הכנסת את תיקון מס'  2014בשנת  .22

דרית. במסגרת התיקון הוסף איסור הפליה בקבלה למוסדות חינוך גם בשל נטייה מינית וזהות מג

במהלך דיוני ועדת החינוך שהכינה את הצעת החוק לקריאה השנייה והשלישית, הובהר כי אין בניסוח 

לפרוטוקול הדיון  2זה כדי למנוע את המשך ההפרדה המגדרית הנהוגה בחלק מבתי הספר )ראו עמ' 

 (. 4.3.2014מיום 

  .9/משמצורף ומסומן  4.3.2014ועדת החינוך מיום  דיון פרוטוקול העתק

 הפרדה מגדרית במוסדות להשכלה גבוהה 

לקבוע לחוק, והיא " 2אישרה הכנסת את חוק זכויות הסטודנט, שמטרתו עוגנה בסעיף  2007בשנת  .23

עקרונות לזכויות האזרח הישראלי ותושב ישראל לנגישות להשכלה גבוהה, ועקרונות לזכויות 

אלה ולשוויון הזדמנויות בהשכלה הסטודנט, מתוך הכרה במחויבות החברה בישראל לזכויות 

לחוק איסור כללי על  הפליה  4במסגרת ההסדרה הכללית של זכויות הסטודנט עוגן בסעיף  ."גבוהה

 של המוסדות כלפי הסטודנטים, וזו לשונו:

מוסד לא יפלה מועמדים או סטודנטים מטעמים עדתיים או מטעמי ארץ  )א(4"
כלכלי או מטעמים של דת, לאום, -המוצא שלהם או של הוריהם, רקעם החברתי

 מין או מקום מגורים, בכל אחד מאלה:
 רישום ללימודים וקבלה למוסד; (1)
 קבלה לתחומי לימוד; (2)
 קבלה למסלולי לימוד מיוחדים. (3)

 
של מסלולי לימוד נפרדים  

לצורך קידום קבוצות אוכלוסיה מסוימות ושל תנאי קבלה מקלים לפי סעיף 
 )ב(.9

לא יכללו דרישת חובה לספק מידע על אודות טופסי הרישום ללימודים  )ג(
ארץ המוצא של המועמד או של הוריו, דת או לאום; אין בהוראת סעיף קטן זה 
כדי למנוע בקשה לקבל מידע כאמור, בטופס נפרד, בהסכמת המועמד, וכן לענין 
קבלה למסלולי לימוד נפרדים לגברים ולנשים מטעמי דת או למסלולי לימוד 

ידום קבוצות אוכלוסיות מסוימות או לענין תנאי קבלה מקלים נפרדים לצורך ק
 )ב(.9לפי סעיף 

 

 זהו הסעיף העומד במוקד העתירה שבפנינו. 

ראשיתו של חוק זכויות הסטודנט בהצעת חוק פרטית של חברי הכנסת אלכס מילר, מתן וילנאי  .24

והצעת חוק פרטית של חה"כ ( 1453/17פ/) 2006-ואלחנן גלזר )הצעת חוק זכויות הסטודנט, התשס"ו

וועדת (. הצעות החוק הועברו ל1505/17פ/) 2006-סילבן שלום )הצעת חוק זכויות הסטודנט, התשס"ו

 ידה.-להכנה לקריאה ראשונה והן מוזגו על החינוך

  .10/מש, מצורף ומסומן  1505/17חוק פ/ והצעת 1453/17הצעת חוק פ/ העתק

קיימה ועדת החינוך דיון ראשון בהצעות החוק בהכנה לקריאה ראשונה. בפתח הדיון  8.1.2007ביום  .25

הסביר חה"כ סילבן שלום שמוסדות להשכלה גבוהה עורכים ראיונות למועמדים שונים בהליך 
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הקבלה ללימודים, ובפועל מנצלים את הריאיון לעריכת סינון על בסיס מאפיינים עדתיים שאינם ממין 

לפרוטוקול הדיון(. בהתאם, ציין חה"כ שלום שהוא סבור כי יש לקבוע באופן ברור  4-3עניין )עמ' ה

לפרוטוקול הדיון בוועדת החינוך  6איסור הפליה בקבלה ללימודים על בסיס דת, גזע, מוצא ומין )עמ' 

 (. 8.1.2007מיום 

החוק "העיקרון הוא הזכות  בהמשך לדברים אלו ציין חה"כ זבולון אורלב את סיבת תמיכתו בהצעת

של אזרח בישראל ללמוד במוסד להשכלה גבוהה. זאת בעיניי זכות חוקתית. המאבק על מונופול הידע 

הסתיים כבר לפני הרבה שנים. המאבק על מונופול הידע, שידע זה כוח ועוצמה, ורק מעטים יכולים 

המשימה של פי הזה נגמר מזמן. המאבק הפילוסו –לזכות בו, ורק מי שיש לו כסף יכול לזכות בו 

חברה ושל מדינה היא להגדיל ככל האפשר את מספר הלומדים ולהגביה ככל האפשר את התארים 

 לפרוטוקול הדיון(. 19" )עמ' שאנשים יכולים לשאת בהם

 . 11מש/מצורף ומסומן  8.1.2007העתק פרוטוקול ועדת החינוך מיום 

ה הוועדה, בין היתר, בהחלת איסור הפליה בקבלה ללימודים דנ 13.2.2007בדיון בוועדת החינוך ביום  .26

במסגרות של השכלה גבוהה גם לגבי מוסדות לימוד ייעודיים לחברה הדתית והחרדית כגון מכללות 

להכשרת מורים. הוועדה החליטה כי יש לקבוע תחולה רחבה לאיסור ההפליה שיכלול גם מוסדות 

 (. 17-16עמ' אלה וכן מוסדות להכשרה מקצועית )שם, ב

חה"כ מילר הציע לקבוע סעיף איסור הפליה בנוסח דומה לזה שהיה קבוע באותה העת במסגרת חוק 

זכויות התלמיד בדבר איסור הפליה מטעמים של רקע חברתי כלכלי, עדתי, אזור מגורים וכן לקבוע 

ל רקע מין. במענה (. חה"כ שלום הציע להוסיף איסור הפלייה ע24איסור הפליה על רקע דתי )שם, עמ' 

לכך ציינה עו"ד מירב ישראלי, היועצת המשפטית של ועדת החינוך, כי הסיבה להשמטה של הפליה 

על רקע מין היא כי יש מוסדות להשכלה גבוהה שבהם מתקיימים מסלולים שנהוגה בהם הפרדה 

יה מטעם מין מגדרית, וכי נוסח הסעיף הועתק ברובו מחוק זכויות התלמיד, שבו אין איסור על הפל

 מטעם זה )שם, שם(. 

יו"ר ועדת החינוך, חה"כ מיכאל מלכיאור, הבהיר כי הוא מעוניין שנושא איסור הפליה יופיע בצורה 

מפורשת בחוק ובכלל זה איסור על הפליה מטעמי דת ומין, ויחד עם זאת יש למצוא בחוק את הדרך 

ה גם לציבור החרדי, עם הפרדה מגדרית לאפשר מסלולי לימוד לקידום אוכלוסיות מיוחדות ובכלל ז

 (:28)שם, עמ' 

"אני לא רוצה שיהיה נגיד מוסד שיש בנים ובנות, לא רוצה שיהיה מישהו שהוא 
מקבל עדיפות בגלל זה. או במוסד שיש הפרדה אז בשני המסלולים, צריך 

אפשרויות שוות לבנים ולבנות. ועל זה אני כן הייתי רוצה לקבל שתהיינה 
איזשהו נוסח שפותר את זה. 

אונו זה מסלול מיוחד כדי להביא למשל, קרית אונו זו דוגמה מאוד טובה. קרית 
את האוכלוסייה החרדית, כל מיני דברים מיוחדים. לבת של הרב עובדיה יוסף 

יש תכנית מיוחדת. 
 " ופה אנחנו כותבים זה אסור. 

 
 .12מש/מצורף ומסומן  13.2.2007העתק פרוטוקול דיון ועדת החינוך מיום 
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הציגה היועצת המשפטית של ועדת החינוך את השינויים  13.3.2007בפתח הדיון בוועדת החינוך ביום  .27

הוספת איסור על הפליה מטעמי מין לצד מתן אפשרות לבצע  –המוצעים בסעיף איסור ההפליה 

הפרדה מגדרית במסלולים מיוחדים, וכן מתן אפשרות לקיומם של מסלולים מיוחדים לקידום 

 (. 13.3.2007לפרוטוקול הדיון בוועדת החינוך מיום  6אוכלוסיות מוחלשות )עמ' 

 

 (: 7יים רצויים )שם, עמ' חה"כ אלכס מילר ציין ביחס לנוסח שהוצע כי מדובר בשינו

זה בסדר, כי יש גם בקריית אונו מסלול לחרדים. "

אנחנו רוצים 
שהמדינה תהיה יותר משכילה, לא פחות. אני לא חושב שמי שיש לו היום 
אפשרות להתקבל למוסד אקדמי, גוזלים ממנו את האפשרות הזאת בגלל 

הדברים הקטנים. להיפך, 

". 

אינו לאור שאלות שעלו ביחס לנוסח המוצע, הדגישה היועצת המשפטית של הוועדה כי נוסח החוק  .28

 רק הפרדה מגדרית מטעמי דת בהשכלה גבוהה, אלא גורףהפליה מטעמי דת או מין באופן מאפשר 

 (. 8-9)שם, עמ' 

 .13מש/, מצורף ומסומן 13.3.2007העתק פרוטוקול דיון ועדת החינוך מיום 

אושרה  21.3.2007אישרה ועדת החינוך את הצעת החוק לקריאה הראשונה, וביום  13.3.2007ביום  .29

תומכים ללא מתנגדים וללא נמנעים, והוחזרה  47הצעת במליאת הכנסת בקריאה ראשונה ברוב של 

לוועדה להכנה לקריאה השנייה והשלישית. במסגרת הכנת הצעת החוק לקריאה שניה ושלישית 

(, שבמהלכן 29.5.2007-ו 28.5.2007, 21.5.2007, 15.5.2007החינוך ארבע ישיבות )בימים  קיימה ועדת

התעמקה הוועדה בהיבטים נוספים של זכויות הסטודנט, שאינם מענייננו. נוסח איסור ההפליה 

אישרה מליאת הכנסת את  29.5.2007)ב( נותר על כנו כפי שאושר בקריאה הראשונה. ביום 4שבסעיף 

 ללא מתנגדים. תומכים 35וק בקריאה השנייה והשלישית, ברוב של הצעת הח

, מצורף ומסומן 7.6.2007, כפי שפורסם ברשומות ביום 2007–, התשס"זהעתק חוק זכויות הסטודנט

 . 14מש/

קיבלה המל"ג החלטה לגבי המדיניות הרב שנתית לשנים  23.5.2017להשלמת התמונה יצוין, כי ביום  .30

זוהי ההחלטה העומדת א הרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לחרדים. התשפ"ב בנוש-התשע"ז

 במוקד טענות העותרים במישור המינהלי. 

 . 15מש/מצורף ומסומן  23.5.2017העתק החלטת המל"ג מיום 
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 הטיעון המשפטי

לסעיף  כאמור, במישור החוקתי העותרים מבקשים כי בית המשפט הנכבד יכריז על בטלות הרישה .31

)ב( לחוק זכויות הסטודנט, לפיה לא יראו הפליה בעצם "קיומם של מוסדות נפרדים או של מסלולי 4

 לימוד נפרדים לגברים ולנשים מטעמי דת". 

סעיף זה אינו קובע כי כל ביטוי של הפרדה מגדרית במוסד להשכלה גבוהה לא ייחשב כהפליה פסולה, 

קיומה של ההפרדה המגדרית במוסד לימוד להשכלה  עצם של המחוקק כי עקרוניתאלא יש בו הכרה 

להפרדה מגדרית, אלא גורף  היתרגבוהה אינה בגדר הפליה פסולה. במילים אחרות, החוק לא קבע 

 . למנוע איסור גורףרק ביקש 

תפישת המחוקק היא כי אין לשלול קטגורית כל הפרדה מגדרית במוסד לימוד, אלא יש לבחון כל 

הפרדה מגדרית על מנת לבחון האם היא מיושמת באופן מידתי ובדרך המאזנת מקרה ומקרה של 

 כראוי בין האינטרסים המתנגשים הנוגעים בדבר. 

כל הפרדה אלא שהעותרים לא מקבלים תפישה זו. לטעמם, יש לאמץ גישה גורפת וטוטלית ולפיה 

. א, אינה חוקתיתמגדרית במוסד להשכלה גבוהה הנובעת מטעמים דתיים, יהא ביטויה אשר יה

העותרים חוזרים על טענה זו באופן כזה או אחר מספר רב של פעמים במסגרת עתירתם )ראו למשל 

 לעתירה(. 169, 167, 166, 159, 158, 157, 107, 90, 81, 76, 60, 59, 11סעיפים 

 המשיבה תטען כי יש לדחות את עמדתם העקרונית ומרחיקת הלכת של העותרים, וכן את הטיעונים .32

 החוקתיים הנלווים אליה, והכל כפי שיפורט להלן. 

)ב( 4ביטול סעיף  –ידי העותרים -בפתח הדברים נבקש להבהיר, כי ספק אם יש בסעד המבוקש על .33

כדי לסייע להם. כפי שפורט לעיל בתשתית הנורמטיבית, חוק זכויות  –לחוק זכויות הסטודנט 

ע אף הוא סייג מיוחד בנוגע להפרדה מגדרית הסטודנט נמצא בהלימה עם חוק איסור הפליה, שקוב

במרחב הציבורי. לכאורה לשיטת העותרים גם חוק איסור הפליה נגוע בפגמים חוקתיים שכן 

לתפישתם אין כל מקום להכיר בלגיטימיות של הפרדה מגדרית במרחב הציבורי. אלא שהעותרים 

ידם -ות הסטודנט, בלי שניתן עלאינם מבקשים את ביטול חוק איסור הפליה, אלא רק את חוק זכוי

 כל הסבר להבחנה שהם עושים בין החוקים בהקשר זה. 

( לחוק איסור הפליה נקבע בו סייג מיוחד לעניין הפרדה 3)ד()3כפי שציינו לעיל, בעת חקיקת סעיף 

-מגדרית, ובין היתר חברי הכנסת התייחסו בהליך החקיקה לאפשרות של הפרדה מגדרית מטעמי דת

 תרבות במוסדות לימוד. חיזוק לדבר ניתן למצוא גם בכך שהפרדה מגדרית במוסדות לימוד, כעולה

 . 2008אף מהעתירה, הייתה קיימת בפועל גם קודם לחקיקת חוק זכויות הסטודנט בשנת 

)ב( לחוק זכויות הסטודנט יסייע לעותרים להשיג את 4לאור האמור, ספק אם ביטול הרישה לסעיף  .34

איסור מוחלט וגורף על הפרדה מגדרית מטעמי דת במרחב הציבורי, ובכלל זה בהשכלה  -מבוקשם 

 ה, כי כבר מטעם זה דין טענות העותרים במישור החוקתי להידחות על הסף. נדמהגבוהה. 
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מכל מקום, גם בחינה לגופה של טענות העותרים מעלה כי דינן להידחות. תחילה נעמוד על פסיקת 

בית המשפט הנכבד המעלה בבירור כי עמדת המחוקק בנוגע להפרדה מגדרית תואמת את ההלכה 

 צה את הגישה מרחיקת הלכת של העותרים. הפסוקה, וכי הפסיקה לא אימ

 

 הפסיקה לא אימצה את הגישה לפיה כל הפרדה מגדרית במרחב הציבורי פסולה א.  

הלכת נוער כהלכה, הלכת רגן והלכת  –לטענת העותרים "הפסיקה, ובעיקר שלוש הלכות עיקריות  .35

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

לעתירה(. לטענת העותרים בפסיקה האמורה "נקבעו  22על בסיס מין בספירה המסחרית" )סעיף 

ת שתבחן כלל שאלת האיזון ארבעה תנאי סף שאת קיומם על המבקש לקיים הפרדה להוכיח על מנ

 לעתירה(.  23בין תכלית ההפרדה לבין הפגיעה בשוויון" )סעיף 

 

 שלוש הערות מקדמיות לעניין זה:  .36

 
)פורסם ביום  עמותת נוער כהלכה נ' משרד החינוך 1067/08, עניין נוער כהלכה )בג"ץ האחת

בחינוך על רקע עדתי )כאשר הנחת (( כלל אינו קשור לענייננו. בעתירה זו נטען כנגד הפרדה 6.8.2009

המוצא הייתה כי אין כל פגם בכך שבית הספר הוא בית ספר לבנות בלבד(. כפי שצוין לעיל, הפליה 

עדתית אסורה בבתי ספר ובמוסדות להשכלה גבוהה, ולא נקבע לגביה אותו הסייג שנקבע לגבי הפרדה 

אי שאין בפסק הדין כדי לקבוע אמות מידה מגדרית. ממילא לא ניתן ללמוד מפסק הדין לענייננו ובווד

 לגבי הפליה מטעמי מין. 

, כפי שנפרט להלן, הלכת רגן והלכת קולך עוסקות אמנם בהפרדה מגדרית, אך לא בספירה השנייה

מתן שירותים ציבוריים, מבלי שנעשתה  –ידי העותרים, אלא בספירה הציבורית -המסחרית כנטען על

 בורי הוא גורם מסחרי או גורם שלטוני. הבחנה האם נותן השירות הצי

, בפסקי הדין אליהם מפנים העותרים לא נקבעה הלכה עקרונית בנושא הפרדה מגדרית השלישית

מטעמי דת ולא נקבעו אותם "ארבעת תנאי סף" קטגוריים לבחינה של הפרדה מגדרית כטענת 

 העותרים. 

 

המשפט הנכבד אינו מקבל את הגישה  המשיבה תטען להלן, כי מהפסיקה עולה באופן ברור שבית

 הטוטאלית של העותרים לפיה כל ביטוי של הפרדה מגדרית מהווה הפליה פסולה.

 

 הפסיקה בעניין הפרדה מגדרית בתחבורה הציבורית 

, נעמי רגן נ' משרד התחבורה 746/07בג"ץ סוגיית ההפרדה המגדרית בתחבורה הציבורית נדונה ב .37

דן בית המשפט הנכבד בהפרדה מגדרית שנהגה בקווי רגן (. בעניין עניין רגן)להלן:  (2011) 530( 2סד)

ושבהם נשים נדרשו לעלות לאוטובוס  אוטובוס שיועדו בעיקרם )אך לא רק( לאוכלוסייה החרדית

 מהדלת האחורית ולשבת במושבים האחוריים בלבד. 
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מה במציאות, אינה נכנסת בית המשפט הנכבד קבע כי ההפליה המגדרית באוטובוסים כפי שהיא יוש

( לחוק איסור הפליה, וזאת בפרט בשל 3)ד()3לגדר הסייג המאפשר הפלייה מטעמי מין הקבוע בסעיף 

 אלמנט הכפייה שהיה קיים כלפי נוסעים ונוסעות שלא היו מעוניינים בהפרדה. 

קביעה עקרונית כי כל אין בפסק הדין בעניין רגן עם זאת, בניגוד לאופן שבו מוצג פסק הדין בעתירה,  .38

הפרדה בין גברים ונשים במרחב הציבורי )ואפילו לא כל הפרדה בתחבורה( היא בגדר הפליה פסולה 

, במסגרת 21.1.2008לא זו אף זו: בהחלטת בית המשפט מיום  הפוגעת בזכות לשוויון ובכבוד האדם.

בות שאלות משפטיות בתחומי סבורים אנו כי נתגלו בעתירה ובתשוהדיון בעתירה, צוין מפורשות כי "

אנו יוצאים מההנחה שאין פסול ברעיון של אוטובוסים המשפט הציבורי המחייבות ליבון. ראשית, 

. דומה שלא היתה על כך מחלוקת בין שיש בהם הפרדה הבאה בהיענות לצרכי הציבור החרדי

 ". הצדדים

ין הפרדה מגדרית בתחבורה בפסק דינו התייחס כב' השופט רובינשטיין לסוגיה העקרונית בעני

 :אין לדעתו צורך להכריע בה במקרה זהציבורית וציין כי 

דיון מקיף בשאלה, האם הפרדה מגדרית בתחבורה ציבורית יכולה לעמוד "כ"ח. 
בדרישותיו של חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות 

הראל  של מצוי במאמרם 2000 -בידור ולמקומות ציבוריים, תשס"א 
שפרקטיקת  האפשרות רימלט. הראשונים מציעים את ובמאמרה של ושנרך

ההפרדה אינה פסולה כשלעצמה )בפרט אם תשונה באופן שההפרדה לא תחייב 
נשים לשבת בירכתי האוטובוס אלא בקדמתו או בחציה אורכית; ראו גם 

בהיותה  שניתן להצדיקה יתכן (; וכי גם אם היא פסולה,18.2.10החלטתנו מיום 
( כל 95תרבותי הוליסטי... בעל ערך..." )עמוד -"חלק אינטגרלי ממארג חברתי

אף שגם המחברים מעלים את האפשרות,  -עוד אין היא 'אכזרית או משפילה' 
(. על 98שהפרקטיקה הקיימת "עלולה להיות פרקטיקת הפרדה משפילה" )עמוד 

לחוק במדינה ליברלית רימלט. לשיטתה, "אל לו  מאמר זה נמתחה ביקורת בפי
לתת לגיטימציה והגנה ליצירת הפרדה מכוונת בתחבורה הציבורית, ואם 
מאפשר כיום חוק איסור הפליה במוצרים ושירותים יצירת הפרדה כזו, הרי 
זוהי תוצאה פסולה מיסודה שאינה עומדת במבחן עקרון השויון בין המינים" 

ר בדינמיקה "שבה מונצחת (. רימלט מעלה את החשש, כי מדוב141-140)עמ' 
מחדש אפליה נגד נשים באמצעות גיוסה של רטוריקת זכויות מודרנית" )עמוד 

(, ואף נדרשת לאופן בו התפתחו קוי 342-341 קדרי-הלפרין ; ראו גם142
 לגביהם. בתוך הציבור החרדי "מהדרין" ולעמדות השונות

  
.כ"ט

  
התחבורה הציבורית בישראל שייכת לחברה הישראלית כולה, היא חלק  ]...[

ולכלל אזרחי המדינה מהמרחב הציבורי השייך לכל קבוצות האוכלוסייה, 
אלה המעוניינים בהפרדה ואלה שאינם מעוניינים בה. נזכיר, כי אין  -כפרטים 

עסקינן בהסעות פרטיות )סוגיה לגביה יש רלבנטיות רבה יותר למאמרים 
 175-169הנזכרים(, עניין אשר משרד התחבורה מתנגד לו )ראו גם סעיפים 

 לדו"ח הועדה(.
 ל'.

."..  
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גם בפסק דינו של כב' השופט ג'ובראן יש התייחסות לסוגיה העקרונית של הפרדה מגדרית במרחב 

דחיית גישת העותרים אותה הגדיר כב' השופט ג'ובראן כגישה "פשטנית" הציבורי, תוך 

  :ו"קיצונית"

כפי שציינתי, נראה כי  .2"
והמחלוקות  

העיקריות נוגעות לדרך יישום העקרונות. אולם פטור בלא כלום, בכל הנוגע 
לסוגיה הנורמטיבית, אי אפשר בעתירה דנן.

)ראו אלון 
סולה? ההפרדה בין המינים הראל "מה הופך פרקטיקה חברתית לפרקטיקה פ

)ידידיה  225, 221 צדק שלי, צדק שלך, צדק בין תרבויות בתחבורה הציבורית"
הראל((. מאידך, ברור הוא שגישה קיצונית מנוגדת,  ( )להלן:2010צ' שטרן, עורך, 

הגורסת שיש להפריד בכל תחום שהוא בין גברים לנשים, הינה גישה פסולה 
, וכפי שציין השופט מרשל מבית המשפט רכבת יותרמציאות חיינו מולחלוטין. 

 A sign that says ‘men only’ looks very different“ העליון בארצות הברית:
on a bathroom door than a courthouse door” (Cleburne 

v. Cleburne Living Ctr., 473 U.S. 468-469 (1985)) (. 225הראל, עמ'  )ראו גם
רדה בחדרי שירותים ובחדרי הלבשה אינו מעלה בדרך כלל לכן נוהג של הפ

שאלות של שוויון בין המינים, ובדומה הפרדה בין המינים בענפי ספורט הינה 
מקובלת ברוב המדינות הליברליות. על כן כפי שמציין הראל "לא כל הפרדה 
בין גברים לנשים היא מפלה, וחשוב לפתח קריטריון אנליטי המבדיל בין 

ת מפלות לפרקטיקות לא מפלות של הפרדה על בסיס מגדר" )שם, עמ' פרקטיקו
226.)  

לדידי בכל הקשור לסוגיה העומדת לפתחנו, . 3

". 
  

 הפסיקה בעניין הפרדה מגדרית בשידורי רדיו

 (9.12.2015)פורסם בנבו,  פורום נשים דתיות -רדיו קול ברמה בע"מ נ' קולך  6897/14רע"א במסגרת  .39

רדיו שקיבלה זיכיון מאת הרשות השנייה (, דן בית המשפט הנכבד בעניינה של תחנת עניין קולך)להלן: 

ספרדי(, כאשר -מסורתי-לטלוויזיה ורדיו לשדר שידורי רדיו המיועדים לציבור החרדי )התורני

המדיניות המוצהרת של התחנה הייתה כי נשים אינן משדרות בתחנה וכי אין מראיינים נשים בשידורי 

שר לארגון "קולך" להגיש תביעה התחנה. בית המשפט הנכבד נדרש לשאלה האם יש מקום לאפ

ייצוגית כנגד תחנת הרדיו. ארגון קולך טען כי המדיניות האמורה מהווה הפליה פסולה, הן נוכח מניעה 

מנשים "לעלות לשידור" והן בהיבט של תוכן השידורים שהיה "על טהרת המין הגברי בלבד" המדיר 

 נשים מעולם התוכן התקשורתי. 

קולך להגיש את התביעה הייצוגית נגד תחנת הרדיו. לענייננו קבע כב' בית המשפט אישר לארגון  .40

השופט דנציגר כי "ככל שיתברר כי נשים לא היו רשאיות להשתתף בשידורי התחנה, בעוד שגברים 

)א( לחוק איסור 3היו רשאים לעשות כן, הרי שלא מן הנמנע כי פעילות התחנה תיכנס לגדרו של סעיף 

 דינו(. לפסק  52הפליה" )פס' 

מפסק הדין עולה כי כמו בעניין רגן גם בעניין עם זאת, גם בפסק דין זה אין בכדי לסייע לעותרים. 

קולך בית המשפט הנכבד אינו מקבל את התפישה הגורפת לפיה כל הפרדה מגדרית תהיה בגדר 

יא מהווה , וכדברי השופט דנציגר "לא כל פעילות או מדיניות אשר נטען לגביה כי הפרקטיקה אסורה

"הדרת נשים" אכן תסווג בהכרח בסופו של דבר כהפליה פסולה. כבר נאמר כי מציאות החיים 
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על משמעותיה". )ראו פס'  וקיצונית פשטניתבהקשרים אלה מורכבת, ואינה מאפשרת לאמץ גישה 

 לפסק דינו של כב' השופט דנציגר(.  24

 

 הפסיקה בעניין הפרדה מגדרית בהשכלה גבוהה

לעניין שילוב האוכלוסייה  2011בעקבות מדיניות המל"ג והות"ת )ועדה לתכנון ותקצוב( משנת  .41

החרדית בהשכלה הגבוהה, התרבו מספר מוסדות הלימוד המיועדים לחרדים שיש בהם הפרדה 

עתרו מספר סטודנטיות שביקשו ללמוד אף הן במוסדות הלימוד החרדיים נוכח  2013מגדרית. בשנת 

בהפרדה מגדרית. בקשתן נדחתה מאחר שהן לא ענו על ההגדרה "מיהו חרדי" בהתאם  רצונן ללמוד

(. בית המשפט דחה קושלובסקי אביגיל נ' המועצה להשכלה גבוהה 5851/13לכללים שנקבעו )בג"ץ 

 את העתירה בהעדר עילה להתערבות בהחלטת המל"ג, וכך נאמר, בין היתר, בפסק הדין:

להיעתר לעתירה. מעבר ללוח הזמנים הקצר, לגופם חוששנו כי אין בידינו "ד. 
ודאי לעת הזאת, לזהות אי סבירות, מכל מקום אי ושל דברים איננו יכולים, ב

 ..סבירות קיצונית, בעמדת הות"ת, שפתחה במהלך הנתון בהמשך לשינויים.
לטעמנו יש מקום לשוב ולבדוק את ההגדרות לקראת שנת הלימודים תשע"ה, 
על פי לקחים שיופקו, לרבות הטענות שהשמיעו העותרות ומשיבות 

 ה"פלטפורמות", וכמובן נאמרים הדברים בלא נטיעת מסמרות.
 

שבמידת  ו מקויםשלחלק מן העותרות יימצא פתרון כאמור. אנ שמחים אנוה. 
עניינן של אחרות המעוניינות בלימודים באוניברסיטאות  האפשר ייבדק גם

בהרשמה מאוחרת, לפי המקובל באוניברסיטאות ובמוסדות רלבנטיים אחרים 
 ."ויכולותיהם

  

ידי סטודנטית נוספת שביקשה ללמוד בהפרדה -הוגשה עתירה לבית המשפט הנכבד על 2016בשנת  .42

. ברזון מלכה נעמה נ' מדינת ישראל( 8010/16מגדרית אך נדחתה בשל הגדרת "מיהו חרדי" )בג"ץ 

 בעתירה, וכך צוין בהחלטתו:צו על תנאי הוציא בית המשפט הנכבד  22.2.2017ביום 

עתירה זו ממשיכה את הסוגיה שעלתה, מכיוונים שונים, בבג"ץ "א. 
תירוש נ'  6667/14( ובג"ץ 2013) קושלבסקי נ' המועצה להשכלה גבוהה 5857/13

יוכלו  2(. העותרות מבקשות כי בוגרות העותרת 2015) גבוהה המועצה להשכלה
להשתתף בלימודים אקדמיים במסגרות האקדמיות החרדיות הגם שבאופן 

, שתלמידותיה נוהגות אורח חיים חרדי כנאמר, בפיקוח 2מוסדי מצויה העותרת 
דתי. -החינוך הממלכתי

 
  

על האבניים תכנית חומש לשילוב ונגישות האוכלוסיה  בפועל מצויהב. 
החרדית בהשכלה הגבוהה, וזו אמורה לעבור מספר שלבים במשרד המשפטים 

 ..ובמל"ג בטרם תאושר.
בנסיבות אלה החלטנו להוציא צו על תנאי כמבוקש בעתירה, לתשובה עד 

. אנו ערים לרגישויות המלוות את הנושא, ומקוים כי 2017מחצית מאי 
". 

 
 עתירה זו עודנה תלויה ועומדת. 
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קסטל דבורה לאה ואח' נ' מדינת  2240/17בג"ץ  – 2017עתירה נוספת הדומה במהותה הוגשה בשנת  .43

 ית המשפט לפיה העתירה נדחתה לעיון. ניתנה החלטת ב 3.7.2017. ביום ישראל

ידי מי שטוען כי נפגעה זכותו לשוויון משום שלא נכלל במסלולי -מטבע הדברים, בעתירות המוגשות על .44

הלימוד הנפרדים, לא נדונה שאלת הפגיעה בזכות לשוויון מעצם ההיכללות במסלולי לימוד אלה. עם 

הנכבד  זאת, נציין בזהירות, כי מהחלטות בית המשפט שלעיל, עולה כי הנחת המוצא של בית המשפט

היא כי לכאורה ניתן עקרונית לקיים מוסדות לימוד אקדמיים בהפרדה מגדרית, והסוגיה שיש לבחון 

היא היישום הקונקרטי של מדיניות המל"ג. הנחה זו, כאמור, אינה מקובלת על העותרים הטוענים כי 

 יש לאסור באופן גורף הפרדה מגדרית בהשכלה גבוהה.

בר עתירה לבית המשפט הנכבד בעניין מדיניות המל"ג בנושא שילוב גם העותרים שבפנינו הגישו בע

. בעתירה זו העלו יופי תירוש נ' המועצה להשכלה גבוהה 6667/14בג"ץ  –חרדים בהשכלה הגבוהה 

נמחקה  19.3.2017העותרים טענות במישור המינהלי בלבד, ועל כן הכנסת לא הייתה צד לעתירה. ביום 

הנכבד נוכח העובדה כי באותה העת התכנית הרב שנתית הקודמת של  ידי בית המשפט-העתירה על

המל"ג הייתה לקראת סיום, והובהר כי התכנית הבאה תיעשה תוך מתן זכות שימוע ציבורי 

שבמסגרתו יוכלו העותרים להביע את עמדתם. הגם שעתירה זו נדחתה בלא שהוכרעו טענות העותרים 

רה כי לתפישת בית המשפט הנכבד ניתן לקיים באופן עקרוני לגופן, הרי שגם בעניין זה עולה לכאו

יישום ההפרדה מוסדות לימוד אקדמיים בהפרדה מגדרית, והביקורת השיפוטית נוגעת לשאלת 

בפועל ובחינה האם היא מאוזנת ומידתית. וכך מציין לעניין זה כב' המשנה לנשיאה א' רובינשטיין 

 רה: בהחלטת בית המשפט הנכבד למחוק את העתי

א. "
... 

  
 ג.

... 
  

החלטתנו היא איפוא, כי הצעת התכנית הרב שנתית הבאה תובא לעיון  ה.
הרבים ולהערותיהם מבעוד מועד, קרי, עד שלושה חודשים בטרם הדיון בה 

אנו יוצאים מן ההנחה כי המל"ג תיתן דעתה  ..במל"ג.
ות בהקשר , עם שאיננו מתעלמים מן הרגישויות הרלבנטי
 ...החרדי. העותרים, כמו אחרים בציבור, יוכלו להעיר במועד שייקבע

 .". בנתון לאמור נמחקת העתירה תוך שמירת טענות, וללא צו להוצאותו
 

נראה, אפוא, כי ככל שניתן להסיק מהחלטות בית המשפט הנכבד שלעיל, גם בנושא הפרדה מגדרית  .45

ט בתפישה הקיצונית של העותרים לפיה כל הפרדה במוסדות לימוד אקדמיים בית המשפט לא נק

 מגדרית בהשכלה הגבוהה היא הפליה פסולה מטעמי מין. 

 מבט משווה בעניין הפרדה מגדרית בהשכלה גבוהה 

 Brown v. Board ofהעותרים מבקשים להתבסס על פסק הדין המפורסם בארה"ב בעניין  .46

Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954))  להלן: עניין(Brown כדי לבסס את התפישה )
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נדונה הפרדה על רקע גזע ולא  Brownלעתירה(. אלא שבעניין  62לפיה "נפרד אינו שווה" )סע' 

הפרדה על רקע מין, ובית המשפט העליון בארה"ב לא הרחיב את הכלל לפיו "נפרד אינו שווה" גם 

 ם העותרים. על הפרדה מגדרית, בוודאי לא באופן הגורף לו טועני

  United Statesראו לעניין זה את פסק הדין העוסק בהפרדה מגדרית בהשכלה גבוהה: 

v. Virginia, 518 U.S. 515 (1996).  

אמנה הבינלאומית של האו"ם נגד הפליה בחינוך ת העותרים גם אינה בהלימה לעמד זאת ועוד: .47

מדינת ישראל אשררה ( אותה Convention Against Discrimination in Education) 1961משנת 

  :כי 2קובעת בסעיף ה ,22.9.1961ביום 

"When permitted in a State, the following situations shall not be 

deemed to constitute discrimination, within the meaning of article 

1 of this Convention: 

(a) The establishment or maintenance of separate educational 

systems or in-stitutions for pupils of the two sexes, if these 

systems or institutions offer equivalent access to education, 

provide a teaching staff with qualifications of the same standard 

as well as school premises and equipment of the same quality, and 

afford the opportunity to take the same or equivalent courses of 

study". 

לטענת העותרים "גם אם ההפרדה בפועל תהיה בדרך של מתן אפשרות שווה לגברים ונשים ובאופן  .48

למסלולי הלימוד שאינו נותן עדיפות למסלולי הלימוד המופרדים או למסלולי הלימוד לגברים ביחס 

לעתירה(. ברי, כי אף בלי להיכנס לשאלת  60לנשים או ההפך", ההפרדה לא תהא חוקתית )סעיף 

היחס בין אמנה זו למשפט הישראלי, ניתן ללמוד מהאמנה כי גם במשפט הבינלאומי לא מקובלת 

ין הפרדה התפישה הרדיקלית של העותרים ולא אומצה הגישה הטוטאלית של "נפרד אינו שווה" לעני

 מגדרית.

הנה כי כן, אין לגישת העותרים להפרדה מגדרית תימוכין בהלכה הפסוקה. בית המשפט הנכבד  .49

הכיר באפשרות כי תיתכן הפרדה מגדרית במרחב הציבורי, לרבות בהשכלה גבוהה, שלא תיחשב 

להפליה פסולה. מכאן, שבית המשפט הנכבד אימץ דווקא את תפישת המחוקק לפיה אין מקום 

לאסור באופן גורף כל ביטוי של הפרדה מגדרית, וכי אין בכך כדי להצביע על פגיעה חוקתית. 

מהפסיקה עולה כי ההכרעה בעניין הפרדה מגדרית כרוכה באיזון ובמידתיות ואלו רלוונטיים 

 למישור המינהלי. די בכך כדי להביא לדחיית טענות העותרים במישור החוקתי.  

להלן, גם בחינת טענות העותרים לגופן מעלה כי העותרים לא עמדו בנטל  על כל פנים, כפי שנפרט .50

 המוטל עליהם לביסוס פגיעה בזכות חוקתית ובשלב השני באי עמידת החוק בתנאי פסקת ההגבלה. 
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 )ב( לחוק זכויות הסטודנט אינו פוגע בכבוד האדם ובשוויון4ב. סעיף 

לת תקיפה חוקתית כנגד החוק, על העותרים בשלב הראשון של הבחינה החוקתית, כדי לבסס עי .51

התנועה  6427/02יסוד" )בג"ץ -להראות כי הוראות החוק הנדון "פוגעות בזכות אדם המעוגנת בחוק

( 11.5.2006לפסק דינו של הנשיא ברק )פורסם בנבו,  29 ', פסלאיכות השלטון בישראל נ' הכנסת

)ב( לחוק זכויות 4על העותרים היה לבסס כי סעיף  –((. בכל הנוגע למישור החוקתי חוק טל)להלן: עניין 

הוא הגורם לפגיעה בלתי חוקתית בזכויות יסוד.  –וללא כל קשר לאופן יישומו  –הסטודנט, בפני עצמו 

העותרים לא ביססו פגיעה בזכות יסוד הנגרמת כתוצאה  כפי שנפרט להלן, עמדת המשיבה היא כי

 )ב( לחוק זכויות הסטודנט. 4מסעיף 

מור, מהפסיקה עולה כי אין בעצם ההכרה בכך שאין לאסור באופן גורף הפרדה מגדרית בהשכלה כא .52

גבוהה כדי להוות פגיעה בלתי חוקתית. עמדה זו באה לידי ביטוי, כאמור, גם באמנה הבינלאומית נגד 

מרם ( במאהראל ושנרךהפליה בחינוך, וגם בספרות המשפטית. פרופ' אלון הראל ואהרון שנרך )להלן: 

תשס"ד(, דוחים במפורש את -ג"תשס) 71( 1ג) עלי משפט"ההפרדה בין המינים בתחבורה ציבורית" )

הגישה הגורפת של העותרים וסבורים שיש הצדקות להתיר הפרדה מגדרית במרחב הציבורי )שם, עמ' 

75): 

"ניתן לבסס את הלגיטימיות של פרקטיקת הפרדה בשני אופנים: ראשית, ניתן 
ים כי פרקטיקת הפרדה אינה פסולה, דהיינו אינה משמרת, או להראות לעת

מעצימה, סטטוס נחות של בני קבוצה אחת ביחס לקבוצה אחרת, או מבטאת 
זלזול ופגיעה בכבוד של פרטים המשתייכים לקבוצות מיעוט. ההפרדה 
המגדרית הנהוגה בשירותים ציבוריים מקיימת ככל הנראה דרישה זו בדרך כלל. 

ם פרקטיקת הפרדה איננה מקיימת דרישות מבחן זה )ועל כן היא שנית, גם א
פרקטיקה פסולה(, ניתן לבסס את ההגנה המשפטית עליה אם היא משרתת 
ערכים חשובים אחרים. כך ייתכן כי ההגנה על חופש האמונה הדתית והגנה על 
אורח החיים הדתי בכלל מחייבת מתן הכרה משפטית להפרדה מגדרית )כמו 

הנהוגה בבתי הכנסת(, גם אם להפרדה מגדרית יש רציונלים למשל זו 
 מינניים..." 

העותרים חולקים על תפישות אלה, וטוענים כי "הפרדה על יסוד מאפיינים חשודים, ובראשם מין,  .53

לעתירה(. לטענתם,  107במרחבים המצויים בליבת החיים הציבוריים, אסורה באופן גורף" )סעיף 

לעתירה(, פוגע ביכולת ליצור  77 'מגדרית משמרת יחסים פטריארכליים )סעעצם קיומה של הפרדה 

לעתירה(, ומהווה מדרון חלקלק שיגרום  78 'מקצועיים )נטוורקינג( )סע-מעגלי קשרים חברתיים

לעליה בהפרדה מגדרית במקומות עבודה וייצור חסמים בפני אפשרויות העסקה של נשים )שם, שם(. 

הפרדה "משפיע על צביונה של החברה הישראלית כולה ועל הנורמות שיהיו וכן כי עצם קיומה של ה

 לעתירה(.  79 'נהוגות בה" )סע

)ב( לחוק זכויות הסטודנט, לשיטת העותרים הם: המשתתפים במסלולי 4ציבור הנפגעים מסעיף  .54

הלימוד הנפרדים )סטודנטים ומרצים(, ציבור הסטודנטים ומי שמודרים מתכניות לימוד אלה ו"כלל 

 81המושפעים מאפקט ההילה של הסדרי הפרדה אלה, ובפרט בשוק העבודה ובשוק הפרטי" )סעיף 

לשיטת העותרים חוק זכויות הסטודנט פוגע בזכויות יסוד של הציבור הרחב שכן הציבור  לעתירה(.

 לעתירה(.  164"מושפע במישרין מהפקעת המרחב הציבורי הכללי לטובת הסדרים מוטי מין" )סעיף 

 נבחן עתה כל אחת מהפגיעות הנטענות, ונדון האם אכן נפגעה זכות חוקתית אם לאו. 
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 ים החרדיים הלומדים במסלולי הלימוד המופרדיםהעדר פגיעה בסטודנט

)ב( לחוק זכויות הסטודנט פוגע בזכות לשוויון ולכבוד האדם של 4כאמור, לטענת העותרים סעיף  .55

ציבור הסטודנטים והסטודנטיות הלומדים בהפרדה מגדרית. טענה זו מעוררת קושי רב מכמה 

 בחינות. 

, אלא "הם אנשי סגל אקדמי לולי לימוד נפרדיםהעותרים אינם סטודנטים הלומדים במס ראשית,

בכיר, החוששים לעתידה של ההשכלה הגבוהה בישראל נוכח קיומם של הסדרי הפרדה על בסיס מין 

לעתירה(. ספק, אפוא, אם יש הצדקה כי העותרים הם אלה שיריבו את  1בה והתרחבותם" )סע' 

 רים הם בגדר "מתעברים על ריב לא להם". "ריבם" של הסטודנטים החרדים ונראה כי לעניין זה העות

)ב( לחוק זכויות הסטודנט אינו אוסר על סטודנטים חרדים להשתלב במסלולי לימוד 4סעיף , שנית .56

כל שקובע חוק זכויות הסטודנט הוא שניתן לקיים לימודים רגילים בהם גברים ונשים לומדים יחד. 

החוק א תהיה בגדר הפליה פסולה. כלומר, אקדמיים בהפרדה מגדרית מטעמי דת, ושעצם ההפרדה ל

 אינו כופה על סטודנט חרדי ללמוד בהפרדה מגדרית אלא רק מעניק לו את האפשרות לעשות כן.

 בנסיבות אלה קשה לבסס פגיעה של החוק במי שבחר לנצל את האפשרות שהחוק העמיד לרשותו. 

)פורסם בנבו,  רובינשטיין נ' הכנסת אמנון 3752/10בג"ץ ראו לעניין זה את דברי כב' השופט הנדל ב

( לפיהם "יש מרחק רב בין שלילת זכות, לבין מתן אופציה לימודי ליבה)להלן: עניין  (17.09.2014

 לויתור על הזכות".

שלישית, הזכות ל"כבוד האדם" מבוססת על תפישה מכבדת ועל כן יש להיזהר משימוש  .57

 הפטרנליסטי שמבקשים העותרים לעשות בזכות זו. 

, הדגיש כב' הנשיא ברק כי ביסוד הזכות לכבוד האדם עומדת ההכרה כי חוק טלבפסק הדין בעניין  .58

"האדם הוא יצור חופשי, המפתח את גופו ורוחו על פי רצונו בחברה בה הוא חי; במרכזו של כבוד 

פש האדם מונחת קדושת חייו וחירותו. ביסוד כבוד האדם עומדים האוטונומיה של הרצון הפרטי, חו

הבחירה וחופש הפעולה של האדם כיצור חופשי. כבוד האדם נשען על ההכרה בשלמותו הפיזית 

וכל זאת בלא קשר למידת התועלת הצומחת ממנו והרוחנית של האדם, באנושיותו, בערכו כאדם, 

 לפסק דינו של הנשיא ברק(. 35" )שם, פס' לאחרים

 

שר הוא אדם, זכאי לכבוד ביחס לבחירותיו כבוד האדם מבוסס, אפוא, על ההכרה כי כל אדם, בא .59

והחלטותיו, גם אם החברה בכללותה מסתייגת מבחירות אלה, וגם אם אין בהן משום תועלת לחברה. 

לכן, בדרך כלל, הזכות לכבוד האדם תשמש דווקא את היחיד או הקבוצה המבקשים לממש את 

ההתנגדות שאמונות אלה עשויות  אמונותיהם הערכיות, הדתיות או אחרות למרות חריגותן ולמרות

במצבים אלה, כבוד האדם יגן על היחיד מפני התערבות החברה והפגיעה  לעורר בקרב רבים בציבור.

ועומדת  "בכבוד האדם תותר בחוק רק "אם היא משרתת מטרות ציבוריות חשובות למדינה ולחברה

 ((.2002) 264, 235( 1"ד נז), פמנחם נ' שר התחבורהבמבחני המידתיות של פיסקת ההגבלה )ראו, 

 

לטענת העותרים מתן האפשרות ללמוד לימודים אקדמיים בהפרדה מגדרית שניתנה לקבוצת 

מבחינה אוכלוסייה מסוימת מתוך כבוד לערכיה ולשונותה, פוגע בכבוד האדם של חברי אותה קבוצה. 
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, המבקשים ליהנות הבוגריםזו, טענת העותרים היא ביסודה טענה פטרנליסטית, לפיה בני הקבוצה 

בעייתית באופן מדובר בטענה . מהאפשרות ללמוד בהפרדה מגדרית, אינם יודעים מה טוב בשבילם

  כללי, ובמיוחד כאשר היא נטענת בשם כבוד האדם.

באשר לזהירות המתבקשת מפני גישה פטרנליסטית  לימודי ליבהראו דברי כב' השופט הנדל בעניין 

 דינו(. לפסק 19כבסיס לביקורת של קבוצה אחת כלפי קבוצה אחרת )פס' 

המשיבה תטען, כי אין לקבל את הנחת המוצא של העותרים כי הסטודנטים החרדיים הם בבחינת  .60

ת חייהם ובכלל זה, "תינוק שנשבה", שאינם אוטונומיים להחליט מתוך "בחירה חופשית" לגבי אורחו

באיזה אופן הם מעוניינים ללמוד באקדמיה. נדמה, כי בכסות של שיח בדבר הזכות לכבוד, העותרים 

 אינם מכבדים את ההחלטות האוטונומיות של היחיד מהחברה החרדית. 

במבט רחב יותר מתן אפשרות רחבה לנשים חרדיות לרכוש השכלה גבוהה, אף בתנאי , רביעית .61

ראו למשל לעניין זה את דבריה של  , עשויה דווקא לתרום לקידום מעמדן של נשים.הפרדה מגדרית

ג, התשס"ג,  עלי משפטד"ר נויה רימלט במאמרה "הפרדה בין גברים לנשים כהפליה בין המינים" )

 (:137-136עמ' 

"באופן ספציפי אני סבורה כי מבחן התוצאה יכול להכשיר פרקטיקות של 
 בשלושה הקשרים מרכזיים ]...[ הפרדה בין נשים לגברים

המקרה השני יהא מקרה בו ההפרדה תורמת בסופו של דבר להעצמה של נשים 
ולתיקון הפליה היסטורית כנגדן. כך למשל קורס מקצועי לנשים חרדיות 
שיכשיר אותן לתפקיד של טוענות רבניות או יעניק להן הכשרה מקצועית בכל 

. באופן מסורתי הודרו נשים חרדיות מכל תחום אחר, יכול להיכנס לקטגוריה זו
פעילות בספירה הציבורית. גם היום הן נתפסות מכוח עמדות הלכתיות כמי 

שמקומן בראש ובראשונה בבית.

כך  
הדין הרבניים בתפקיד של טוענות -למשל ברגע שניתנה לנשים דריסת רגל בבתי

רבניות, ממילא שונו כללי ההפרדה בינן לבין גברים. הן מופיעות בפני גברים 
ומשמיעות קולן לא רק במעמד של בעלות דין פסיביות, אלא אף במעמד של 

י שמביאות עמן מטען של ידע להיכל הרבני ומופקדות גם על פירוש ההלכה מ
הדין. הן גם מתחככות אם גברים אחרים המשמשים כטוענים -והצגתה בפני בית

רבניים ועם בעלי דין גברים. 

." 

יובהר, כי במישור העקרוני נדמה שד"ר רימלט מאמצת גישה מחמירה ביחס לאפשרות לקיים הפרדה  

ניגוד לעותרים, מגדרית במרחב הציבורי, בדומה לגישה של העותרים. עם זאת, כפי שצוטט לעיל, ב

ד"ר רימלט מניחה כי יתכנו הקשרים שבהם ההפרדה המגדרית תהיה מוצדקת מאחר שתועלתה 
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לעניין קידום מעמדן של נשים גוברת על חסרונותיה, והיא מתייחסת מפורשות בהקשר זה לרכישת 

 השכלה. 

טודנטיות הנה כי כן, העותרים לא ביססו את עובדת קיומה של הפגיעה בכבוד ובשוויון של ס .62

הבוחרות ללמוד בהפרדה מגדרית. לא כל שכן שהעותרים לא ביססו את הטענה כי הפגיעה הנטענת 

 )ב( לחוק זכויות הסטודנט. 4נובעת אך מעצם קיומו של סעיף 

 )ב( לחוק זכויות הסטודנט אינו פוגע בזכות לשוויון של מרצות4סעיף 

פוגע גם בזכות לשוויון של מרצות אשר אינן העותרים מוסיפים וטוענים כי חוק זכויות הסטודנט  .63

יכולות לקחת חלק בהוראה במסלולי הלימוד שבהם לומדים גברים חרדים. המשיבה תטען כי בכל 

 הנוגע למישור החוקתי, גם טענה זו דינה להידחות. 

חוק זכויות הסטודנט קובע כי עצם ההפרדה המגדרית במסלולי לימוד לא יהיה בגדר הפליה של 

המוסד כלפי הסטודנטים. החוק אינו קובע באיזה אופן יש לבצע את ההפרדה המגדרית בהשכלה 

הגבוהה ואין בו כל התייחסות לסוגיית ההוראה במסלולים אלה. כמו כן, אין כל התייחסות בחוק 

, האוסר הפליה 1998-סטודנט ליחס שבינו לבין חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"חזכויות ה

 בקבלה לעבודה מטעמי מין. 

חוק זכויות הסטודנט אינו קובע באופן עקרוני כי הפליה של מרצות על רקע הפרדה מגדרית אם כן,  .64

ענת במרצות אינה . ממילא הפגיעה הנטשל מסלולי לימוד אקדמיים מטעמי דת, לא תיחשב כהפליה

 נגרמת מהוראות החוק אלא לכאורה מהאופן שבו מתבצעת ההפרדה המגדרית בפועל.

לאור האמור, בכל הנוגע למישור החוקתי תטען המשיבה כי גם לעניין הפגיעה הנטענת בזכותן של 

ביסוס פגיעה חוקתית הנגרמת  –המרצות לשוויון, העותרים לא עברו את המשוכה הראשונה 

 . מהחוק

 )ב( לחוק זכויות הסטודנט אינו פוגע בזכויות יסוד של ציבור הסטודנטים הכללי4סעיף 

)ב( לחוק פוגע בזכויות של ציבור הסטודנטים לא ברורות דיין. העותרים 4טענות העותרים כי סעיף  .65

 אינם מבהירים כיצד חוק זכויות הסטודנט פוגע בזכויות יסוד של ציבור הסטודנטים בכללותו )בניגוד

לציבור הסטודנטים הלומד במסגרות שבהן יש הפרדה מגדרית שאליו התייחסנו לעיל(. אף לא ברור 

לעתירה(. האם  81למה מכוונים העותרים כאשר הם טוענים כי יש ציבור המודר מתכניות אלה )סעיף 

העותרים טוענים בעניין זה בשם מי שמבקש ללמוד בהפרדה מגדרית )שלשיטת העותרים עושה כן 

 לא מתוך "בחירה חופשית"( אך הדבר נמנע ממנו מאחר שאינו נכנס לגדר "חרדי"? ש

ככל שטענות העותרים בהקשר זה נוגעות לפגיעה בשוויון הנגרמת לשיטתם מהבדלי התקצוב והמימון 

בין הלימודים האקדמיים שאינם מופרדים מגדרית לאלה המופרדים, הרי שגם טענות אלה אינן 

 אלא לאופן יישומו.  נוגעות לחוק עצמו,

)ב( לחוק זכויות הסטודנט אינו פוגע באופן כלשהו בזכויות ובחובות של סטודנטים 4ויובהר, כי סעיף  .66

הלומדים במסלולי לימוד רגילים, קרי שאינם בהפרדה מגדרית. לפיכך, אף בנוגע לציבור הסטודנטים 
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לא הוכחה פגיעה כלשהי, ובוודאי שלא פגיעה בזכויות יסוד עקב ההוראה הקבועה בחוק זכויות 

 הסטודנט. 

 חוק זכויות הסטודנט אינו פוגע בזכות יסוד של ה"ציבור הרחב" 

טענה מרכזית נוספת של העותרים היא כי עצם קיומה של הפרדה מגדרית בהשכלה הגבוהה פוגעת  .67

הרחב נוכח "אפקט ההילה של יצירת רשת חברתית ומקצועית מוטת מין,  בזכויות היסוד של הציבור

לעתירה(. המשיבה תטען כי גם  91לרבות בתארים המתקדמים, במחקר ובשוק העבודה" )סעיף 

 בטענות אלה אין ממש ודינן להידחות.  

שר זה בניגוד לטענות העותרים בנוגע לפגיעה בסטודנטים החרדים או במרצות באקדמיה, הרי שבהק .68

העותרים מבקשים לבסס את השלב הראשון בדבר פגיעה בזכות יסוד בלא להצביע על נפגע קונקרטי 

לא ניתן לבסס הציבור הרחב. לעמדת המשיבה,  –ידי ביסוס פגיעה בציבור לא קונקרטי, קרי -אלא על

ל פגיעה אינהרנטית בכבוד האדם של "הציבור הרחב", כדי להצדיק התערבות בחקיקה ראשית ש

 הכנסת. 

. לימודי ליבהידי כב' הנשיא גרוניס בעניין -טענות דומות לטענות העותרים בהקשר זה הועלו ונדחו על .69

במסגרת עתירה זו טענו העותרים כי החקיקה הפוטרת מוסדות לימוד חרדיים מלימודי ליבה פוגעת, 

 לפסק דינו(:  13ניס כך )פס' בין היתר, בזכויות היסוד של הציבור הרחב. לעניין זה ציין כב' הנשיא גרו

פוגע בכבוד  חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים העותרים טוענים כי"
האדם ובחופש העיסוק. 

דיוק, עשויה להיפגע בעתיד מן החוק, כשאותם תלמידים יגיעו  )וליתר
  (."לבגרות

ויודגש, כי זהותם של בעלי הזכות הנפגעת אינה רק שאלה תיאורטית, כפי שמדגיש כב' הנשיא בפסק 

 לפסק דינו(:  15-16דינו )פס' 

בזכות  נוכח דברים אלו, עולה התהייה: האומנם טענות העותרים הן לפגיעה"
 ? ]...[באינטרס של הכלל או שמא טענותיהם הן למעשה לפגיעה? של הפרט

אם נניח שהפגיעה עליה מצביעים העותרים בענייננו היא פגיעה באינטרס של 
שי )נוסף( בפניהם. ברוב הכלל ולא בזכות של הפרט, הרי שהדבר מציב קו

העתירות המובאות בפני בית משפט זה בהן עומדת על הפרק פגיעה בזכות של 
הפרט, האינטרס הציבורי הניצב מנגד מהווה את התכלית שלשמה נפגעה 

הזכות. 

 
 

: העותרים טוענים באופן כללי כי הפרדה מגדרית במרחב הציבורי היא בגדר פגיעה בכבוד ולענייננו .70

ובשוויון של הציבור הרחב. במהות הדברים, טענתם היא כי חוק זכויות הסטודנט פוגע באינטרסים 

ענות אלה לגופן, עמדת ציבוריים ממשיים, ברגשות הציבור ובתפישות עולמו. מבלי להתייחס לט

ביסוס פגיעה בזכויות  –המשיבה היא שטענות אלה אינן שייכות לשלב הראשון של הבחינה החוקתית 

 היסוד של הפרט. 
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(, כל תכליתו של כבוד האדם היא "ההכרה 58שהובאו לעיל )פס'  חוק טלכדברי כב' הנשיא ברק בעניין 

וכל זאת בלא קשר למידת התועלת בערכו כאדם,  בשלמותו הפיזית והרוחנית של האדם, באנושיותו,

בפני שיקולים  כבלם". כלומר, הזכות לכבוד האדם של היחיד אמורה לשמש הצומחת ממנו לאחרים

 של טובת הציבור בכללותו, וכעניין מושגי, אינה צריכה להכיל בתוכה שיקולים של טובת הציבור. 

מקום בו אין המדובר בפגיעה ישירה באורח החיים של  לעניין ההגנה החוקתית המוגבלת שיש ליתן

יעקב גור אריה נ'  1514/01בג"ץ הפרט אלא בפגיעה ברגשות של האחד עקב מעשיו של האחר ראו גם 

 לפסק דינו של כב' הנשיא א' ברק(. 11)פס'  (2001) 267( 4, נה)הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

העותרים בהקשר זה. קבלת העמדה לפיה חוקי היסוד יכולים  קיימת בעייתיות רבה בעמדת זאת ועוד: .71

לשמש כהגנה על אינטרסים ציבורים עלולה לעוות את תוצאות הבחינה החוקתית ולהביא לכך 

שפעולה שתכליתה הגנה על האוטונומיה של הפרט תפסל אך בשם היותה פוגעת באינטרס של הציבור 

אינטרסים אלה הוא בפסקת ההגבלה, אך הדבר הרחב. במסגרת הבחינה החוקתית המקום לבחון 

מותנה בכך שהוכחה פגיעה בזכות יסוד של ציבור קונקרטי. לטעמנו, במקרה דנן על הטענות בדבר 

האינטרסים הציבוריים שנפגעים מקיומה של הפרדה מגדרית בהשכלה גבוהה להיבחן במישור 

 המינהלי.

כות יסוד של "הציבור הרחב" וגם בהקשר אשר על כן, עמדת המשיבה היא שלא הוכחה פגיעה בז .72

זה העותרים לא עברו את השלב הראשון של הבחינה החוקתית. מדובר למעשה בטענה לפגיעה 

 באינטרס הכלל ולא בזכות חוקתית היכולה להוביל להתערבות חוקתית ולביטול חקיקה ראשית. 

)ב( לחוק זכויות הסטודנט, 4אין בסעיף הפרק העוסק בפגיעה החוקתית, תטען המשיבה כי  לסיכום .73

בפני עצמו, קרי בעצם האפשרות להקים מוסד לימוד אקדמי או מסלול לימוד אקדמי בהפרדה 

כאמור, עמדתנו זו עולה בקנה אחד עם פסיקת בית כדי לבסס פגיעה בזכות יסוד חוקתית.  -מגדרית 

 המשפט הנכבד, כפי שהובאה בפתח טיעוננו. 

לכאורה, בכל אלה יש כדי להביאנו למסקנה הברורה כי דין הטענות במישור החוקתי להידחות אף 

בלי להידרש לבחינת תנאי פסקת ההגבלה. למעלה מן הצורך, תפרט המשיבה להלן את עמדתה לפיה 

 )ב( עומד בתנאי פסקת ההגבלה. 4גם אם העותרים היו מבססים פגיעה בזכות יסוד, הרי שסעיף 

 

 )ב( לחוק זכויות הסטודנט עומד בתנאי פסקת ההגבלה4יף ג. סע

 
אין מחלוקת כי הפגיעה הנטענת נעשתה בחוק. מעבר לכך, אין לקבל את טענת העותרים כי החוק אינו  .74

לעתירה(. כפי שהדגיש  107-96הולם את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית )סע' 

מה להפרתו של תנאי זה אלא בנסיבות חריגות ויוצאות דופן" בית המשפט הנכבד, "קשה לראות דוג

 545( 2, סג)המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, חטיבת זכויות האדם נ' שר האוצר 2605/05בג"ץ )

לפסק דינה של כב' הנשיאה ביניש(. במקרה דנן, לא רק שאין מדובר בנסיבות כה  45, פס' (2009)

כמפרות תנאי זה, אלא ההפך הוא הנכון: מדובר בחוק המגשים חריגות ויוצאות דופן שניתן לראותן 

הן את ערכיה של ישראל כמדינה יהודית והן כמדינה דמוקרטית. מכל מקום, כיוון שהדיון בתנאי זה 

 נדון בשני התנאים ביחד להלן.  –חופף במידה רבה את הדיון בתכלית החוק 
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 אויה)ב( לחוק זכויות הסטודנט חוק נועד לתכלית ר4סעיף 

תכלית חוק זכויות הסטודנט כעולה באופן ברור מסעיף המטרה, היא לאפשר שוויון הזדמנויות  .75

בהשכלה הגבוהה. כחלק מהרצון להרחיב את הנגישות להשכלה הגבוהה לכמה שיותר קבוצות 

אוכלוסיה בחברה הישראלית, ביקש המחוקק לעודד גם את הציבור החרדי לרכוש השכלה, באמצעות 

דות הלימוד במידת מה לאורחות חייו של ציבור זה המאופיינים בהפרדה בין גברים התאמת מוס

 ונשים במוסדות הלימוד.

נדמה, כי אין חולק על כך שקיים אינטרס ציבורי רב משקל, של כלל אזרחי המדינה, כי המגזר החרדי  .76

יעד זה היא יהיה משולב בשוק התעסוקה והכלכלה בישראל, וכי אחת התחנות המשמעותיות להשגת 

השכלה גבוהה. קיים גם ערך בפני עצמו כי בעולם הרוח של האקדמיה והפלורליזם המאפיין אותו 

 יהיו משולבים כלל גווני החברה הישראלית, ובכלל זה הציבור החרדי. 

 

כפי שציינה המל"ג בהחלטתה "שילוב החרדים בהשכלה הגבוהה הוא אינטרס מובהק של המדינה, 

להוצאתו אל הפועל. ההשכלה הגבוהה הפכה לתנאי  חראים למציאת האמצעיםות"ת הם הא-ומל"ג

בסיסי להשתלבות ולהצלחה בשוק התעסוקה, וחלק ניכר מתחומי העיסוק במשק המודרני חסומים 

בפני מי שחסרים השכלה זו. שיעור ההשתתפות הנמוך של האוכלוסייה החרדית בשוק התעסוקה 

הוא גם מאט את ההתקדמות הכלכלית של המשק בכללותו.  פוגע לא רק במעמדם הכלכלי האישי,

מחקרים שנערכו בנשים האחרונות הצביעו בבירור על שיעור תעסוקה גבוה מאוד של בעלי תארים 

תואר, ולפער משמעותי מאוד ברמת ההכנסה בין -אקדמיים מקרב הציבור החרדי בהשוואה לנעדרי

 (.15מש/, צורף כנספח 23.5.2017ום להחלטת המל"ג מי 37שתי הקבוצות הללו" )סעיף 

)ב( לחוק עומד הרצון של המחוקק להרחיב את השתתפותו בשורות האקדמיה 4אם כן, ביסוד סעיף  .77

הלימודים האקדמיים לקבוצת  גם למגזרים שעד כה נפקדו ממנה וזאת, בין היתר, באמצעות הנגשת

דתי ייחודי. תכליות אלה בוודאי ראויות הן, ונדמה כי הדברים -מיעוט בעלת אורח חיים תרבותי

 ברורים מאליהם. 

העותרים מבקשים כי בית המשפט יתעלם מתכליות ברורות אלה, ויקבע כי התכלית "האמיתית" של  .78

היא לפגוע בשוויון ובכבודן של נשים  )ב( לחוק זכויות הסטודנט4המחוקק בחוקקו את סעיף 

 באמצעות ההפרדה עצמה. עם כל הכבוד, יש לדחות טענות אלה מכל וכל. 

כעולה באופן ברור מהליכי חקיקת חוק זכויות הסטודנט, לנגד עיני חברי הכנסת עמד הרצון  ראשית,

הברור לאפשר לחרדים לרכוש השכלה גבוהה. אין כל אינדיקציה בהיסטוריה החקיקתית או בלשון 

 החוק ממנה ניתן ללמוד כי ביסוד החקיקה עמדה התכלית של פגיעה במעמד האישה. 

תן האפשרות ללמוד לימודי השכלה גבוהה בהפרדה מגדרית כרוך ב"מחיר". אין לכחד כי משנית, 

חופש האקדמיה, הרוח המאפיינת את האקדמיה ועקרון השוויון העומד בבסיס חברה ליברלית 

ודמוקרטית נסוגים במידת מה מפני האינטרס לשלב באקדמיה קבוצת מיעוט שאורחות חייה שונים. 

ם המתנגשים אינה שייכת לשלב בחינת התכלית, והעובדה ששילוב עם זאת, שאלת האיזון בין הערכי

חרדים בהשכלה גבוהה מלווה גם בתוצאת לוואי המעוררת קושי, אין משמעותה כי תכליתה של 
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שילוב  –החקיקה הייתה להביא לקשיים אלה. ההפרדה המגדרית היא האמצעי להשגת התכלית 

 ה.חרדים באקדמיה, ובפירוש היא אינה התכלית עצמ

הנחת המוצא של העותרים בעניין זה היא כי ההפרדה המגדרית בציבור החרדי נועדה לפגוע  שלישית,

בשוויון ובכבוד האדם של האישה החרדית. הנחה זו מעוררת קושי. הסדרי הפרדה בין נשים לגברים 

-םבחברה החרדית מהווים חלק טבעי ובלתי נפרד ממכלול שלם של הסדרים הנובעים מטעמים דתיי

תרבותיים. העותרים מסתכלים על אורח החיים החרדי מנקודת מבט "חיצונית" ועבורם ההסדרים 

בחברה החרדית נתפסים כפוגעניים ומשפילים. קיים לדעתנו קושי לקבל את התפישה כי מנקודת 

המבט של הציבור החרדי, הרצון להבטיח סביבת לימודים אקדמיים התואמת את אורחות חייו נובעת 

לימודי ן לפגוע במעמד האישה החרדית ובכבודה. יפים לעניין זה דברי כב' השופט הנדל בעניין מהרצו

טקסט -טקסט חברתי וחינוכי שאל לנו לפסוח עליו. סב-לפיהם "בנוסף לטקסט המשפטי ישנו סבליבה 

זה דורש בחינה מעמיקה לא רק מזווית ראייתו של המביט מבחוץ פנימה. הבנת מאפייני החברה 

 15דית מחייבת ניסיון כן לחדור פנימה ולתור אחר הבנתה והגדרתה העצמית של חברה זו" )פס' החר

 (:78-79במאמרם )עמ' הראל ושנרך לפסק דינו(. ראו לעניין זה גם את דברי 

 של הלגיטימיות לפיכך ,הדתי הציבור על בעיקר משפיעים ההפרדה נוהגי"
 נוהגי של ההשפעה בסיס על בעיקר להישפט צריכה ההפרדה נוהגי

 למנוע ניתן לא אזרחית בחברה כי הוא נכוןי. הדת הציבור על ההפרדה
 .משנהו של אלה לבין אחד ציבור של הנהגים בין הדדית השפעה לחלוטין

 של הסטטוס על להשפיע עלול החרדית בחברה הפרדה נוהגי של קיומם
 ייתפסו אשרההפרדה,  נוהגי כי למשל ייתכןת. החילוני בחברה הנשים
 לנהגים גיטימציה, ייתנו לומקפחים מפלים נהגיםכ החילונית בחברה
 ואולם, כגון הפליה בעבודה, החילוני בציבור המקובלים אחרים מפלים

. ועקיפה משנית היא החילונית החברה על ההשפעה כי סביר

 חייבת החילונית החברה 
 משמעויות דומים לנהגים מייחסות שונות חברות כי העובדה את להפנים

 . שונות חברתיות

 זו טענה 
 ההפרדה לנוהגי ההלכתיים הרציונלים כי העובדה מן נוסף אישוש מקבלת

 בחברה המקובלים הפרדה נוהגי המצדיקים לערכים רבה במידה אנלוגיים
(. מכאן, שיש לצפות מן ציבוריים בשירותים ההפרדה כמו) עצמה החילונית

 הדתי בציבור המקובלים ההפרדה נוהגי כי בכך שתכיר החילונית החברה
 הדתי לציבור המשותפים לערכים שונה התנהגותי ביטוי להיות עשויים

 המגדריות ההפרדה פרקטיקות של. בבחינת הפסלות כאחד והחילוני
 המשמעות לבחינת רבה חשיבות ניכרת הדתי הציבור על המקובלות
 ה". ההפרד נוהגי בבסיס העומדים ההלכתיים והרציונלים החברתית
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 מבחני המידתיות

 )ב( לחוק זכויות הסטודנט צולח גם את שלושת מבחני המידתיות. 4המשיבה תוסיף ותטען, כי סעיף  .79

 מבחן הקשר הרציונלי

: "לא נדרש כי האמצעי שנבחר יגשים באופן מוחלט וודאי חוק טלעניין כפי שהבהיר כב' הנשיא ברק ב .80

תתרום את המטרה. 'די במידה נאותה של הסתברות כי הפעולה הפוגעת בזכות או באינטרס המוגן 

 לפסק דינו(. בענייננו, החוק מקיים מבחן זה. 58 ''" )פסבמידה סבירה להשגת התכלית

-)ב( לחוק זכויות הסטודנט מאפשר מסגרות לימוד עבור סטודנטים אשר מסיבות תרבותיות4סעיף  .81

דתיות מבקשים ללמוד בהפרדה מגדרית. ברי כי יצירת מסלול המתאים לאורח חייהם של סטודנטים 

חרדים יאפשר ליותר נשים וגברים בקהילה החרדית לרכוש השכלה גבוהה, ובכך מתקיים הקשר 

 לתכלית החוק.  הרציונאלי

 מבחן האמצעי שפגיעתו פחותה

פי ההלכה -מתקיים בענייננו. כידוע, על –מבחן "האמצעי שפגיעתו פחותה"  –המבחן השני גם  .82

הפסוקה, אין משמעותו של מבחן "האמצעי שפגיעתו פחותה" כי על המחוקק לבחור תמיד את אותו 

אמצעי שפגיעתו בפרט פחותה במושגים מוחלטים. משמעותו של המבחן הוא "כי האמצעי שנבחר 

האפשרית  א הפחותה ביותרלאו דווק, אך שפגיעתו בזכות האדם היא מתונה צריך להיות כזה

לשכת ארגוני העצמאים והעסקים  – לה"ב 6304/09במסגרת קשת האפשרויות הקיימות" )בג"ץ 

לפסק דינה של כב' השופטת פרוקצ'יה )פורסם בנבו,  115, פס' בישראל נ' היועץ המשפטי לממשלה

שהאמצעי החלופי המוצע ((. יתר על כן, בגדרי מבחן "האמצעי שפגיעתו פחותה", אין די בכך 2.9.2010

את התכלית של  מגשים במידה דומהפוגע במידה פחותה בעותרים, אלא יש צורך להראות שהוא 

לפסק דינה של כב'  62פס'  ,סלאח חסן נ' המוסד לביטוח לאומי 10662/04הוראת החוק הנדונה )בג"ץ 

 ((.28.2.2012הנשיאה ביניש )פורסם בנבו, 

ה ניתן לקדם את שילובה של האוכלוסייה החרדית באקדמיה ללא לעותרים טענות שונות כיצד הי .83

בין אם באמצעות תמיכה בחרדים בתוך המסגרות הרגילות ובין אם  –הפרדה מגדרית כלשהי 

באמצעות לימודים באוניברסיטה הפתוחה. ספק אם "פתרונות" אלה ישיגו את התכלית של שילוב 

 יחו את השגת התכלית במידה דומה. חרדים באקדמיה, בכל מקרה ברור כי הם לא יבט

הקמת מסגרות לימוד אקדמיות בהפרדה  כופהבכל מקרה, כאמור לעיל, חוק זכויות הסטודנט אינו  .84

מגדרית על מי שאינו מעוניין בכך, והוא אף אינו קובע כי כל הפרדה מגדרית בהשכלה גבוהה היא 

( לחוק אינו גורע מהחובה לבצע את )ב4בגדר הבחנה מותרת. יתרה מכך, כפי שהדגשנו לעיל, סעיף 

ההפרדה המגדרית באקדמיה באופן מאוזן. בכל אלה יש כדי להובילנו למסקנה הברורה כי בחוקקו 

)ב( לחוק, נקט המחוקק באמצעי מתון ומידתי כדי להשיג את התכלית העומדת ביסוד 4את סעיף 

לגורמים המינהליים לקבוע  שילוב של האוכלוסייה החרדית באקדמיה, תוך הותרת מרווח –החוק 

 את אופי היישום של תכלית זו. 
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 מבחן המידתיות במובן "הצר"

ביסוד מבחן המידתיות "הצר" עומד הניסיון לאזן בין הפגיעה הנטענת בזכות היסוד לבין התכליות  .85

 הגלומות בחוק הנדון. עמדת המשיבה היא כי גם מבחן זה מתקיים בענייננו. 

ים בהשכלה גבוהה, באמצעות התאמה מסוימת של הלימודים האקדמיים הסוגיה של שילוב חרד .86

ציבורית. אכן, יצירת מוסדות -לאורח חייהם, מעוררת שאלות מורכבות בתחום המדיניות החברתית

אקדמיים או מסלולי לימוד לקהילות מובחנות בחברה, עלול לפגוע באינטרסים שונים של האקדמיה 

ן לכחד כי הפרדה מגדרית בשערי האקדמיה נתפשת בעיני חלקים וכן בחופש האקדמי. כמו כן, אי

מהחברה בישראל כהכנסת "צלם להיכל" ומנוגדת לפלורליזם המאפיין את האקדמיה, ולעקרון 

 השוויון. 

שילוב המגזר החרדי  –עם זאת, אל מול אינטרסים ציבוריים אלה, עומד אינטרס ציבורי אחר  .87

בחשיבות העצומה של האקדמיה, הן לעולם הרוח והן כשער בהשכלה הגבוהה. דווקא מתוך הכרה 

הכניסה לעולם התעסוקה והכלכלה, סבר המחוקק כי יש להבטיח שהאקדמיה תפתח את שעריה 

לחלקים גדולים ומגוונים של החברה הישראלית. המחוקק לא הכפיף את האינטרס של שילוב חרדים 

הסדר המאפשר את עצם קיומה של ההפרדה,  ליתר האינטרסים האחרים העומדים על הכף, אלא יצר

כאשר את קביעת פרטי ההסדר הותיר המחוקק לגורמים המוסמכים ברשות המבצעת וחובה עליהם 

 לגבשו תוך עריכת איזון של האינטרסים והצרכים השונים. 

 

לצד האינטרס החשוב בדבר פתיחת שערי ההשכלה הגבוהה לחלקים בחברה הישראלית  :זאת ועוד .88

שנפקדו ממנה עד כה, המחוקק אף ביטא באמצעות חוק איסור הפליה וחוק זכויות הסטודנט גם 

תרבותית של קבוצת מיעוט. הקניית אוטונומיה תרבותית לקהילות מיעוט -הכרה בייחודיות הדתית

מיעוט בחברה ומהרצון לאפשר לפרט לממש -דמוקרטיה, ונובעת מיחסי רובגם היא חלק מעקרונות ה

 לפסק דינה(: 2פס' יקותיאלי )את זכויות היסוד שלו, כפי שהסבירה כב' השופטת פרוקצ'ה בעניין 

"

המרקם האנושי המגוון של  
תרבותיות, בעלות -חברה חופשית מתיישב ומשתלב בקיומן של קבוצות רב

  ".אופי וסגנון משלהן, המבקשות לשמר את דרכן המיוחדת
 

ההגנה על הייחודיות המגזרית הורחבה אף לעניין הכרה בזכות ל"חינוך מגזרי", כפי שהסביר כב'  .89

 398( 2, סג)עמותת "נוער כהלכה" נ' משרד החינוך 1067/08בג"ץ לפסק דינו ב 14השופט לוי בפס' 

(2009): 

"הזכות לחינוך מגזרי מצאה את ביטויה בחקיקה עוד מראשית מיסודו של 
בישראל. כך, בד בבד עם מיסודה של מערכת החינוך הממלכתית, החינוך 

הכירה המדינה בצורך של מגזרים שונים לחנך את ילדיהם ברוח ִצביונם 
זהתרבותי הייחודי, אמונתם הדתית ושיוכם הקהילתי. 

." 
 

ההפרדה המגדרית מאפשרת לסטודנט החרדי לרכוש השכלה גבוהה בסביבה התואמת במידת מה את  .90

בין ההכרה  אורחות חייו. אכן, הנגשת מוסדות להשכלה גבוהה לציבור החרדי מעוררת את המתח
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תרבותי, לבין הרצון לשמור על הלכידות החברתית והערכים -בצרכי המיעוט ובאורח חייו הייחודי

הבסיסיים של החברה הליברלית. אך מציאת האיזון למתח האמור אינה יכולה להיעשות בדרך של 

ת מציאת פתרונות מוחלטים כפי שמבקשים העותרים. המציאות מורכבת יותר, ועל כן הפתרונו

 לפסק דינו(:  4-5)פס'  רגןמורכבים יותר. יפים לעניין זה דבריו של כב' השופט ג'ובראן בעניין 

"
הסובלנות ההדדית והפשרה הן (. "338)ראו ברק, עמ'  

גונית כמו החברה הישראלית" )פרשת -הדרך לקיים חיים בצוותא בחברה רב
(. 120חורב, עמ' 

...  
על כן, סובלנות קשה מאוד להשגה, ולצערנו בחברה הישראלית פעמים 
רבות הסובלנות היא מצרך נדיר. הסובלנות צריכה לבוא לידי ביטוי 

ק במילים גבוהות ולא ממומשות. עלינו להימנע במעשים קונקרטיים ולא ר
אך  –ממצב בו "הכל מודים שיש לנהוג בסובלנות תוך כדי עשיית ויתורים 

שביט נ' חברה קדישא גחש"א  6024/97כל זאת אצל בעל הדין האחר" )בג"ץ 
((. לצד זאת חשוב להדגיש כי הסובלנות 1999) 633, 600( 3ראשל"צ, פ"ד נג)

  ואינה תקפה רק כלפי קבוצה אחת בחברה."כיוונית, -היא דו
 

באשר לחשש של העותרים בדבר "המדרון החלקלק" והרחבת תופעת ההפרדה המגדרית מעבר  .91

)ב( לחוק 4לעתירה(, נציין כי אין בחשש זה כדי להצדיק את ביטול סעיף  79-78 'להשכלה הגבוהה )סע

זכויות הסטודנט. חוק זכויות הסטודנט חל רק על מוסדות להשכלה גבוהה. הפרדה מגדרית 

בהיבטים אחרים של המרחב הציבורי מוסדרת בחוק איסור הפליה, וממילא אין בעצם החשש מפני 

זכויות הסטודנט לא חל עליהם, כדי להוות עילה לביטולו. יתרה  מדרון חלקלק בהקשרים שחוק

מכך, טענת "המדרון החלקלק" מעוררת קושי כשלעצמה, ויפים לעניין זה דבריו של כב' הנשיא ברק 

הטיעון בדבר לפסק דינו( " 94)פס'  (1997) 1( 4, נא)ליאור חורב נ' שר התחבורה ואח' 5016/96בג"ץ ב

טיעון קשה הוא. עלינו לגלות תמיד סקפטיות באשר אליו  (slippery slope -)ה "המדרון החלקלק"

ייתכן כי המדרון החלקלק הוא מסוכן. אך הטיעון בדבר (. "F. Schauer: "Slippery Slopesראה )

". מכל מקום, לעמדת המשיבה טיעון זה מחייב בחינה מדוקדקת של המדרון החלקלק מסוכן ממנו

ה המגדרית בפועל, והוא בוודאי אינו מצדיק שלילה מראש של כל האופן שבו מיושמת ההפרד

 אפשרות של הפרדה מגדרית באקדמיה. 

 ד. סיכום

פי ההלכה הפסוקה, על בית המשפט לנהוג בזהירות ובריסון בבואו להפעיל את סמכותו -ככלל, על .92

מרכז  7111/95לביקורת חוקתית על חוקי הכנסת. ראו לעניין זה, דברי כב' השופט זמיר בבג"ץ 

 (:1996) 496, 485( 3, פ"ד נ)השלטון המקומי נ' הכנסת

יסוד: -יסוד: כבוד האדם וחירותו וחוק-המסר העיקרי הוא, לדעתי, שחוק"
חופש העיסוק לא באו לעשות את חוקי הכנסת טרף קל לכל מי שדעתו 
אינה נוחה מחוק. חוק הכנסת כבודו במקומו מונח: עדיין החוק מבטא את 

יבון, הוא העם, ולכן החוק הוא ההולך לפני המחנה, ובו גם בית רצון הר
דעת שבית המשפט אינו אמור -צריך להיות ברור לכל בר]...[ המשפט. 

לעשות שימוש בסמכותו לבטל חוק, אלא במקרה בולט של פגיעה מהותית 
בזכויות יסוד או בערכים בסיסיים. כבוד האדם אינו צריך לדחוק את כבוד 

  ".החוק
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לשכת עורכי הדין בישראל נ' השר לביטחון  1548/07או גם דברי כב' השופטת פרוקצ'יה בבג"ץ ר

 (.14.7.2008)פורסם בנבו,  פנים

בית המשפט הנכבד חזר והדגיש בפסיקתו כי אינו בוחן את תבונתו של החוק או את יעילותו אלא  .93

לשכת  1715/97ז( ברק בבג"ץ את חוקתיותו בלבד. ראו לעניין זה את דברי כב' השופט )כתוארו א

 (:1997) 386, 367( 4, פ"ד נא)מנהלי ההשקעות בישראל נ' שר האוצר

"בית המשפט לא בא להחליף את שיקוליו של המחוקק בשיקוליו שלו. בית 
המשפט אינו נכנס לנעליו של המחוקק. הוא אינו שואל את עצמו מהם 

. בית המשפט האמצעים שהוא היה בוחר אילו היה חבר בגוף המחוקק
מפעיל ביקורת שיפוטית. הוא בוחן את חוקתיות החוק, לא את תבונתו. 
השאלה אינה אם החוק טוב, יעיל, מוצדק. השאלה הינה אם הוא חוקתי 

ה והגשמתה נתונ ]...[ 
 לממשלה, להם ניתן מרחב של תימרון חקיקתי".

 
כפי שפורט לעיל, המחוקק סבר כי לצד הקושי הטמון ביצירת מסלולי אקדמיה בהפרדה מגדרית,  .94

יש מקום לאפשר זאת במישור העקרוני, כדי להנגיש את ההשכלה הגבוהה לציבור החרדי אשר 

 עשים בהפרדה מגדרית.היבטים רבים של חיי הקהילה שלו, ובכלל זה הלימודים, נ

כאמור, חוק זכויות הסטודנט הוא חוק מסגרת בלבד, והוא אינו קובע באופן מפורט את "כללי 

המשחק" בעניין הפרדה מגדרית בהשכלה הגבוהה. מלאכת המחשבת לאזן בין כלל האינטרסים 

צעת הנוגעים בדבר הוטלה על הרשות המבצעת, ובראשה המועצה להשכלה גבוהה. על הרשות המב

להבטיח כי לצד ההכרה בייחודיות של החברה הדתית ולצד האינטרס הציבורי החשוב של פתיחת 

שערי ההשכלה הגבוהה לציבור החרדי, לא ייפגעו יתר על המידה אינטרסים ציבוריים אחרים 

 הן מנקודת המבט של האקדמיה והן מנקודת המבט של החברה הישראלית כולה.  –ועקרונות יסוד 

משיבה אינה סבורה כי מוקד הדיון בענייננו הוא חוק זכויות הסטודנט וטענות העותרים כאמור, ה

ההפרדה המגדרית בהשכלה הגבוהה נעשית באופן מידתי במישור החוקתי, אלא השאלה האם 

 ומאוזן. ולכן, לדעת המשיבה, עיקר הדיון והביקורת השיפוטית צריכים להתמקד בהיבט זה. 

 , היפים גם לסוגיה שבפנינו: חוק טלכב' השופטת פרוקצ'ה בעניין נבקש לסיים בדבריה של 

"

הוא טמון בהבנה עמוקה של המציאות החברתית על מורכבותה  
הגדולה, ובראייה כי 

הוא נעוץ בהגדרת 
היעד והתכלית הראויים, ובנקיטת האמצעים המתאימים להגשמתם. הוא 

ת התכלית צעד אחר צעד, בלא שבירת מערכות, בלא עשוי לחייב את הגשמ
אנושי עדין, ובלא הנפת גרזן העלול להסב נזק -הריסת מירקם חברתי

תיקון. הוא עשוי לחייב תהליך של בנייה, נדבך אחר נדבך, -חברתי שאינו בר
לא בדרך של גינוי והוקעה, אלא בדרך של כבוד, והבנה לשונה, תוך חתירה 

וך מחוייבות לפעול להנמכתן של המחיצות מתמדת להתקרבות, ות
המפרידות. ההליך הדמוקרטי מגלה הבנה למיגוון הצרכים של בני העדות 
השונות, ופועל למציאת המכנה המשותף והאיזון ביניהן, במגמה לאפשר 

-חיי חברה הרמוניים. פעמים, התהליך החברתי הוא ארוך טווח, כרוך בדרך
 ות ממשיות מיידיות.יסורים, ואינו יכול להניב תוצא
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5. 

 ." 
 

אשר על כן, מהנימוקים שפורטו בתגובה זו, המשיבה תטען כי אין הצדקה למתן הסעד החריג של  .95

 להידחות. דינה  –ובכל הנוגע למישור החוקתי של העתירה  –התערבות בחקיקה ראשית 

 

 2017בדצמבר,  18 היום:
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