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 אוניברסיטת בר אילן )ע"ר(- 7מטעם המשיבה תגובה 
 

להגיש  אוניברסיטת בר אילן-9המשיבה מס' תכבדת בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מ

 :תגובתה לבית המשפט הנכבד

 פתח דבר
 

והצדדים לה הם בחלקם הגדול   (א' 9990/19ץ "בג)עתירה זו הינה גלגול נוסף של עתירה קודמת 

עומדת אותה סוגיה ן של שתי העתירות (. בבסיס"העתירה הראשונה")להלן: אותם צדדים 

יה החרדית, שנעשו ונעשים כדי להנגיש את יאם הסדרים מיוחדים לאוכלוס, היינו: העקרונית

 סוגיה זו נוגעת גם בשאלה ההשכלה הגבוהה עבורם הינם בגדר אבחנה מותרת או אפליה פסולה. 

א בסופו של דבר להעמקת הפערים, ישוויון פורמלי שיבוד על לעמ - מה ראוי יותרמהותית נוספת: 

 .שיביאו בסופו של יום לשוויון מהותיה יומותאמים לאוכלוסי יחודייםאו ליצור הסדרים 

היא חלק ממהלך , עם כל חשיבותה כשלעצמה, הנגשת ההשכלה הגבוהה לחרדיםש יש לזכור 

א זרוע אחת מבין מספר זרועות, שכוללות בין יהלאומי כולל שמטרתו שלוב החרדים בחברה. 

לכן,  ובמקומות עבודה ציבוריים ופרטיים.  ה החרדית בצבא,ימאמצים לשלוב האוכלוסיגם היתר 

 את הסדרי ההפרדה נגדם קובלים העותרים יש להבין בהקשר רחב זה של שלוב חברתי כולל.

, היא שכדי לאפשר שוויון 9המדיניות שהנחתה ומנחה את המדינה, ובהתאם אף את המשיבה 

תאמות לאוכלוסייה זו, אף מהותי של האוכלוסייה החרדית ושלובה בחברה, יש  ליצור מסגרות מו

 אם משמעות הדבר פגיעה מזערית בשוויון הפורמלי .

 

 הנגשת השכלה לחרדים כמטרה לאומית 
בראשית העשור השני של הקמת מסגרות השכלה המיועדות לאוכלוסייה חרדית הוכרה  .1

לצמצם פערי ידע נועדו כמשימה לאומית בעלת חשיבות עליונה. מסגרות אלו  91-המאה  ה

ים תרבותיים שקיימים ומושרשים בציבור החרדי, ואשר מונעים מציבור  זה  שוויון וחסמ

אפשרויות  תביא גם לפתיחת להשכלה הנגישות הזדמנויות ברכישת השכלה גבוהה. 

זו  השל אוכלוסיימקצועיות, תיתן  מענה לקשיים  כלכליים הולכים וגוברים ותקדם שילובה 

 חלק מהערכות לאומית כוללת.  מדובר, כאמור, במהלך שהואבחברה. 

יצירת אמון בין הציבור החרדי לבין מוסדות ההשכלה תנאי להצלחתו של תהליך זה הוא  .9

הגבוהה. אמון זה לא יכול להיווצר בכפייה. הדרך להגיע ללבבות הצבור החרדי היא על ידי 

ון של הקשבה והיענות לעולמו התרבותי השונה, תוך כדי יצירת תנאים שישמרו על העיקר

שוויון מהותי, מבלי לפגוע ברמה האקדמית הראויה. היינו, יצירת תנאים של שוויון 

  –אין המדובר בטענת "נפרד אך שווה", אלא שווה הזדמנויות מול אוכלוסייה שאינה חרדית. 

 ולכן נפרד. 

על  9311יה החרדית, החליטה המל"ג עוד בשנת ילאור החזון של שלוב חברתי של האוכלוס .0

בחודש  פערי הידע והחסמים התרבותיים.מענה לתן ית חומש שתקדם שלוב זה באופן שיתכני

לאחר דיונים תכנית חומש זו התקבלה על תכנית חומש חדשה. החליטה המל"ג  9310מאי 
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מדיניות רב שנתית )מעמיקים ובחינה מדוקדקת של המדיניות ושל תוצאותיה עד כה. 

  ."(תכנית החומשה, להלן : "לעתיר 1נספח  -תשפ"ב -ים תשע"זילשנת

בקבעה את גבולות ההפרדה מנסה תכנית החומש לאזן בין ערכים נוגדים, בין האילוצים  .9

לתכנית  18- 10המיוחדים מחד, והרצון לשמור על אמות מידה כלליות שוויוניות מאידך )עמ' 

 החומש(.

כך יותר מכל העובדה תעיד על נותנים את המענה הראוי לצורך באיזון בין ערכים. המח"רים   .7

שהם נמצאים  בתווך בין שני הקצוות, בין מי שמתנגד לכל הפרדה, ובין מי שמתנגד לכל שלוב 

שתדון ביחד עם ההליך  8980/10או שרוצה הפרדה מוגברת )כדוגמת עתירת קהלת בג"ץ 

גם הימצאו של המח"ר בשולי הקמפוס, הוא מהווה חלק ממנו  אך לא נמצא הנוכחי(.  

מצביע על האיזון והמידתיות. הדבר מאפשר חשיפת הציבור החרדי לעולם האקדמי   ,במרכזו

ביחד עם היענות לתרבות ולצרכים של אוכלוסייה זו, ובד בבד גם  חשיפה מידתית 

להגביל ולפגוע במרחב של כלל  בלילאוכלוסייה ולמרקם החיים הכללי בקמפוס. זאת 

 הסטודנטים.

הלאומית של מתן אפשרות ה מלמשיהחומש הראשונה,  עוד עם תכניתנרתמה  9המשיבה  .9

. כל זאת בהתאמה ופועלת מאז, ללא לאות, להגשמת משימה זו יה החרדיתיהשכלה לאוכלוס

מגמות היסוד שלה מאז ומתמיד. בהחלטתו  עם חזונם של מייסדי אוניברסיטת בר אילן, ו עם 

 ים:סמך חבר הנאמנים את ידו על הקמת המסגרות לחרד 9319משנת 

"עוצמת עם ישראל נובעת מאחדותו. לפיכך, חבר הנאמנים מביע את תמיכתו 

יה החרדית בחברה, ורואה בלימודים אקדמיים יבמאמצים לשילוב האוכלוס

 באוניברסיטה אמצעי ייחודי להשגת מטרה זו..."

מלמד כי בצוע  בקמפוס בהפעלת המח"ר  החלה מאז  9סיונה המצטבר של המשיבה ינ .0

בשנים יה מיוחדת זו היה והינו תנאי  קריטי להצלחת משימת השילוב.  יכלוסהתאמות לאו

שחלפו מאז העתירה הראשונה, התחדד והתברר עוד יותר הצורך במסגרות המופרדות. 

 :הנתונים מדברים בעד עצמם

סטודנטים. בחודש  10נפתחה מכינה ראשונה בכלכלה לגברים המונה  9319בספטמבר   .0.1

ינה נוספת לגברים )בכלכלה( וכן מכינה לנשים )בפסיכולוגיה(. שתי נפתחה מכ 9317ינואר 

מכינות  9נפתחו  9319-9310סטודנטים/סטודנטיות כל אחת. בין השנים   18המכינות מנו 

מכינות נוספות  0סטודנטיות וכן  91נוספות )מכינה אחת לנשים במדעי החברה המונה 

 תפתח מכינה   9318ה לגברים ובינואר תפתח מכינ  9310בדצמברלגברים במדעי החברה(. 

 נוספות לנשים.

 97. מחזור ראשון בפסיכולוגיה  מנה משנת תשע"ו החלו הלימודים האקדמיים  .0.9

סטודנטיות. בנוסף נפתחה  תכנית  09-סטודנטיות ןמחזור שלישי 09-סטודנטיות, שני

כן  תכנית סטודנטיות ו 73נוספת לתואר ראשון  בניהול מערכות חינוך לנשים המונה 

  גברים. 14המונה  לתואר ראשון בניהול )לוגיסטיקה(

בנוסף, בהתאם להתקשרות  עם המכללה האקדמית בירושלים, התחייבה האוניברסיטה  .0.0

לאחרונה התפרקה המכללה  ונכסיה הועברו . למתן אחריות אקדמית לתלמידים
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ידות שלומדות עם זאת, לאוניברסיטה עדיין אחריות כלפי התלמ למכללת קריית אונו.

שנה"ל נוגע לב בתשע"ח הן עדיין לומדות בירושלים.  .תשע"ט-תשע"חוילמדו בשנים 

 בלימודי עבודה שנה ב' שהינן כיום בסטודנטיות  09-לאוניברסיטה מחויבות ל :תשע"ט

במידה והן תרצנה לעבור בשנה זו , לומדות כרגע במכללה בירושליםהסוציאלית 

 .לאוניברסיטה ברמת גן 

ר שהעתירה, רובה ככולה, מתייחסת למשיבים באופן כולל ואין בה עילות פרטניות נגד מאח .8

להיבטים הישירים הנוגעים לה ולהפעלת  את תגובתה   9המשיבה ייחד , ת9המשיבה 

 המסגרות החרדיות בה. 

 או כלי להשגת שוויון מהותי? -בזכות לשוויון פגיעההאם 
, גם כאן בחרו 9319. כפי שנהגו בעתירה משנת ולכבוד לשוויוןהעותרים טוענים לפגיעה בזכות  .4

לקבוע עבורו  והתיימרו העותרים להתעלם מהצבור בו מדובר באופן ישיר, הצבור החרדי, 

כללים. אלא שהפעם, בנגוד לעבר, תלויות בפני בית המשפט הנכבד בקשות להצטרפות של 

בד יאפשר את הצרוף, הרי סטודנטים חרדים ושל מכללה חרדית, ובהנחה שבית המשפט הנכ

 ישמע גם קולו של ציבור זה. 

בשם קולו של הצבור שאותו בחרו העותרים שלא לצרף מיזמתם לעתירה, טוענים העותרים   .13

כי הפרדת מסגרות הלמוד יוצרת הסללה בעלת משמעויות תעסוקתיות וחברתיות נרחבות,  

מבקשת להפנות את   9מבקשת לעתירה(. ה 81-00סעיפים  ) "ולטענתם "הפרדה יוצרת הפרדה

הרי מאליו הזרקור דווקא לאפשרויות השלוב שמאפשרים הלמודים המותאמים לחרדים. 

מי שהינו בעל השכלה, בהכרח נמצא במצב שוויוני יותר בשוק העבודה ממי שאינו  מובן כי

יש קשר ישיר ומידי בין רמת ההשכלה לבין רמת ההשתלבות בחברה ורמת " בעל השכלה.

  1"ת החברתיתהניעו

כשהם רלוונטיים  במערכת החינוך  חודיםימאפיינים יבית המשפט הכיר בלגיטימיות של  .11

 .קיים קושי לקיים את מערכת החינוך הם ובלעדי

מבטאת  –חינוך התואם את תפיסת עולמה הייחודית  –"זכותה של הקהילה לחינוך מגזרי  .19

ולמו... זכותם של מגזרים שונים את זכותו של כל אזרח ללמוד במוסד התואם את תפיסת ע

לחינוך התואם את תפיסת עולמם, הוכרה כנדבך מרכזי בזכות הכללית לחינוך, וזאת 

 2 ".במסגרת הזכות לבחירת אופיו של החינוך ותכניו...

בית המשפט העליון הכיר באופן מיוחד במסגרות המיוחדות לחרדים זה מכבר ככלי רב  .10

  שלהם: עוצמה בדרך לשלוב כלכלי וחברתי

ניצני השינוי מבצבצים ועולים מתוך ]...[ישנם כיוונים חדשים בחינוך החרדי  " .10.1

החברה החרדית עצמה. בכל רובדי המערכת קמים מוסדות חינוך המשלבים תכנית 

ישיבתית. גם בקרב הציבור החרדי, המורכב -לימוד מורחבת בתוך מסגרת חרדית

של גישות המשקפות עמדות שונות ציבור שונים ומגוונים, ישנו ספקטרום -מתתי

                                                 
, 910תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית -" בתוך רבמדינה יהודית ודמוקרטית: אתגרים וסיכוניםרות גביזון " 1

 (1448י שגיא ורונן שמיר, )בעריכת מנחם מאוטנר, אב 979
 (17605610 , )פורסם בנבו,עמותת "נוער כהלכה" נ' משרד החינוך 10/7601בגץ  2
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באשר לצעדים הנחוצים מול אתגרי הזמן. ניצנים אלו מחזקים את המסקנה המשפטית 

  3" .שלא לפסול את החוק הנוכחי

גישה קיצונית " לא כל הפרדה היא פסולה.את הסדרי ההפרדה יש לבחון בהקשרם הכולל.  .19

  4."פסולה, היא גישה פשטנית אחת הגורסת כי כל הפרדה מגדרית, מכל סוג שהוא, הינה

כגון  –אין להשוות בין סוגי הפרדה שונים, שאינם משרתים תכלית ראויה ואף משפילים 

הפרדה מגדרית לבין  –הפרדה במדרכות, והגבלת חופש הביטוי של נשים באמצעי התקשורת 

רת המאפש ושוויונית, מכבדת,, מתאימה, שנעשית לתכלית ראויה של יצירת תשתית בכיתות

להיכנס בשעריה של האקדמיה תוך כיבוד אמונתו ואורחות חייו. עד  לבחורלציבור החרדי 

 להקמת מסגרות אלו, אפשרות זאת נחסמה עבור רבים מהציבור החרדי.

במצבים בהם ההפרדה לעתירתם(, המחוקק הכיר לא פעם  89בנגוד לטענת העותרים )בסעיף  .17

ל מתיר חוק איסור הפליה במוצרים , למש כך  .למנוע הפליה ואף הכרחית מוצדקת

בקיומן של " 9333-בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים , התשס"א

מסגרות נפרדות לגברים או לנשים כאשר אי הפרדה תמנע מחלק מן הציבור את הספקת 

המוצר או השירות הציבורי, את הכניסה למקום הציבורי, או את מתן השירות במקום 

תחשב, בין השאר, באופיו של המוצר, השירות  הבורי, ובלבד שההפרדה היא מוצדקת, בהצי

לו ולצרכי  ההציבורי או המקום הציבורי, במידת החיוניות שלו , בקיומה של חלופה סביר

 .לחוק זה( )ד(0")סעיף הציבור העלול להיפגע מן ההפרדה

מקרה הראשון במדינת ישראל בו לעתירה( אין זה ה 01ועוד בנגוד לטענת העותרים )בסעיף  .19

  לדוגמא: הרגולטור מתיר במפורש הפרדה על בסיס מין מטעמים דתיים במקומות ציבוריים. 

מאפשר לרשות מקומית, באישור של  1499-רחצה, תשכ"ד-חוק הסדרת מקומות .19.1

נהר  בים, שר הפנים, ייעוד מקומות או זמנים לרחצה בלעדית של גברים, נשים או טף

  5ה.יכת שחייאגם או בר

צבא הגנה קובע כי " כו. 99סע'  1489-גם חוק שירות בטחון ]נוסח משולב[,תשמ"ו .19.9

לישראל יפעל לאפשר שמירה על אורח חייו של מי שהתגייס לשירות סדיר לפי פרק 

הלכה למעשה גם בגדודים חרדיים ישנה הפרדה על בסיס מין מטעמים דתיים –" זה

 לטור. וזאת תוצאה ישירה של הוראת הרגו

להכיר  תגבר הנטייה חודה, יעל ירצון קבוצת המיעוט עצמה לשמור כאשר מדובר ב .10

 חודיים:ייה במאפיינים

אף -לעתים עשוי טיפול נפרד להוות טיפול שוויוני או למצער, שההפרדה מוצדקת על "

הפגיעה בשוויון. בעיקר כך, בין השאר, במקום שהרצון לטיפול נפרד אבל שווה בא 

                                                 
 (: 17600614)פורסם בנבו, אמנון רובינשטיין נ'  הכנסת 6100079בג"צ  .3
  570עמ'   ג'ובראן דברי השופט (05601611 )פורסם בנבו, 530( 2, סד ) נעמי רגן נ' משרד התחבורה 74/607בגץ  4
)א(רשות מקומית רשאית, באישור שר הפנים, לקבוע בחוק עזר הוראות להסדרת הרחצה בים, בנהר, באגם או בבריכת /. 5

 שחיה ובכללן הוראות בענינים הבאים, הכל במידה שלא נקבעו להם הוראות בחוק זה או בצו על פיו:

 או טף;(ייעוד מקומות או זמנים לרחצה בלעדית של גברים, נשים 4)
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ות מיעוט המבקשות לשמור על תרבותן ואורח חייהן, והחפצות למנוע מקרב קבוצ

 6"."התבוללות כפויה

השתייכותו  ]...[כדי להגדיר מי היא הקהילה ומדוע היא ראויה להתייחסות ייחודית"

כלל קהילה בעלת מאפיינים מייחדים כדת, מוצא, לאום או  של אדם לקהילה, בדרך־

ופיו, את יכולותיו ואת העדפותיו במגוון של עניינים, לשון, שונה בכך שהיא מעצבת את א

עד כדי כך חזקה היא תחושת ההשתייכות, שהיחיד מזהה עצמו בראש ובראשונה כחלק 

ית מגדירה נידי אותה ישות עצמה; גם הסביבה החיצו-מהישות החברתית המוגדרת על

נעשית טובתו  אותו על־פי השתייכותו לאותה ישות, הזיהוי כה חזק עד שטובת הקהילה

 7."וטובת היחיד היא טובת הקהילה ,של היחיד

ואין  יםעצמתו החזקה של השיוך המגזרי של החרדים, וההזדהות שלהם עם הקהילה ידוע .18

. שיוך והזדהות אלו אף גורמים לא פעם למתחים מול החברה הישראלית. םצורך להרחיב בה

חיכוך ושילוב עם אוכלוסיות יה זו באופן שיאפשר לה היכרות, יהליכה לקראת אוכלוס

 אחרות ועם כלל החברה בישראל, עשוי להיות כלי להפחתת המתחים .

היא חלקית ומידתית ושונה מאוד  מההפרדה ההרמטית לה  9ההפרדה הנהוגה במשיבה  .14

אותה  ,טוענים העותרים ומהתמונה הקודרת וחשוכה של אפליה על בסיס מין, מרובת רבדים

סבורה כי הסדרי ההפרדה הנהוגים אצלה )ויפורטו בהמשך(  9' המשיבה מסהם מציירים. 

מאפשרים אותו, אך תטען  לחילופין כי גם אם יש  -להיפך אינם פוגעים בשוויון, אלא

בהסדרים אלו פגיעה נחזית בשוויון, הרי כנגד זה עומדים אינטרסים לגיטימיים בעלי משקל, 

 שבמקרה זה גוברים על הפגיעה.

 הנטענים על ידי העותרים :-רהרבדי אפליה לכאו

העותרים טוענים למספר רבדים בהם מתקיימת אפליה פסולה על בסיס מין. להלן תתייחס  .93

 להסדרים הנוהגים בה ביחס לרבדי האפליה הנטענים: 9המשיבה 

  הפרדה פיזית: .91

 מים לימודיבו מתקייהפיזי נחזור ונדגיש כי ההפרדה מתקיימת רק בשטח  .91.1

, ולא בשום שטח ציבורי , כללי או משותף אחר שבהם יש המח"ר, בשולי הקמפוס

ספריות, קפטריות, שטחים ירוקים וכו'. כבר באופן זה מתאפשר חיכוך והכרות בין 

האוכלוסיות השונות. כמו כן, הלימודים הנפרדים מתקיימים לתואר ראשון בלבד. אלו 

 רדים.שני, ימשיכו במסלולים הכלליים שאינם מופלתואר שרוצים להמשיך 

 מתקיימים בכתות נפרדות  לבנים ולבנות.  9אמת כי הלמודים במשיבה  .91.9

 אסור על נשים ללמד גברים: .99

גברים מלמדים נשים. עם זאת, בשלב זה נשים  9בנגוד לנטען בעתירה, במשיבה  .99.1

עדיין לא מלמדות גברים. הפרדה מגדרית זו בקרב המרצים המלמדים במח"ר היא 

                                                 
 (01603600)פורסם בנבו,  251( 1, נד ) עאדל קעדאן נ' מינהל מקרקעי ישראל 01605//גץ ב 6
 ( 1001) 7/0, (3כא ) עיוני משפטל שוה", באייל בנבנישתי "נפרד א 7
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י. עפ"י הנורמות המקובלות במגזר החרדי סטודנטים הכרחית ונדרשת לציבור החרד

גברים לא ילמדו עם מרצות נשים, וסטודנטיות נשים תעדפנה מרצות  נשים. שינוי של 

נורמות אלו )ובלי להביע עמדה אם שינוי כזה רצוי אם לאו( לא יכול להתרחש בכפייה, 

ידה ורכישת ובוודאי כאשר מדובר בשלב הכל כך מוקדם של הטמעת נורמות של למ

 השכלה בקרב הציבור החרדי.  

הפרדה זו גם מתחייבת מאופי התפקיד  הספציפי ולכן גם עולה בקנה אחד עם   .99.9

)ג( כדלקמן: 9, הקובע בסעיף 1488-הוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

ין רואים הפליה לפי סעיף זה כאשר היא מתחייבת מאפיים או ממהותם של א"

 ". המשרההתפקיד או 

ישנה  כאמור, גברים מלמדים נשים.עם זאת, כבר נעשים צעדים לשינוי הנורמה.  .99.0

אמנם לא מדובר  קורסים מתוקשבים לגברים על ידי נשים.גם  כוונה להתחיל בהעברת 

בקורס פרונטלי רגיל, אלא בקורס מתוקשב שאינו מחייב נוכחות פיזית בכתה, אך 

 ח במפגשים פרונטליים )בד"כ שני מפגשים(. התלמיד יכול לבחור  האם להיות נוכ

 כמעט  סה"כ מספר שעות ההוראה האקדמיות בגינם מתוגמל סגל ההוראה הינו .99.9

זהה.  במכינת המח"ר לגברים באוניברסיטה מועסקים ארבעה מרצים בארבעה 

שעות  99מקצועות שונים )אנגלית, מתמטיקה בשתי רמות לימוד וכתיבה מדעית(, סה"כ 

הוראה. במכינת הנשים באוניברסיטה, מועסקות שש מרצות בששה מקצועות לימוד, 

ם גבוה יותר, אך מספר השעות שעות הוראה. מספר המקצועות במכינה לנשי 99סה"כ 

בכל מקצוע מצומצם משום שלסטודנטיות יש השכלה קודמת רלוונטית, דבר 

שהסטודנטים הגברים חסרים. דהיינו, הפרקטיקה הנוהגת בבר אילן  לא מצביעה על 

 הפלייה מגדרית. 

גם בהיבטים אחרים אין הפלייה בין מרצים. הם נבחרים ומועסקים לפי  .99.7

 ם בלבד.  כישוריהם האקדמיי

כפיית הסטנדרטים של העותרים על ציבור הסטודנטים החרדים )כמו למשל,  .99.9

ומאידך אין להפרדה של שמרצות ילמדו גברים(, עלול לגרום לפגיעה קשה ברגשותיהם 

לעניין זה יפים דברי בית  מרצים ומרצות השלכה ממשית על קהל הסטודנטים הכללי. 

 המשפט העליון, שנאמרו בעניין אחר:

כאשר במקום יישוב מסוים מתנגדים כל התושבים, למעט מיעוט זניח, למכירת בשר "

חזיר, ניתן להניח כי הפגיעה ברגשותיהם עקב מכירת החזיר ביישוב כזה היא ממשית 

וקשה וברמת הסתברות גבוהה. כן ניתן להניח כי הפגיעה בזכויות האדם של מי 

יין לקנות חזיר, אך נמנעת ממנו שמתנגדים לאיסור, לרבות המיעוט ביישוב שמעונ

  8" האפשרות לעשות זאת בתוך היישוב עצמו, היא מזערית

 פתיחת מסלול ייעודי למין אחד .90

                                                 
 ((. 2004./.14)]פורסם בנבו[,  שמש-ח"כ סולודקין נ' עיריית בית 053601בג"ץ  8
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מסלולי הלמוד במח"ר נפתחים על פי הביקוש. הקשיים לגייס סטודנטיות  .90.1

האוניברסיטה עושה מאמצי שיווק רבים על מנת .  וידועים וסטודנטים חרדיים הם רבים

לעיל,  הוסבר כפי ש  פוסלת שום מקצוע לבנים או לבנות.ואינה  זה, יבור להגיע לצ

 מאמצי השיווק נושאים פרי ונפתחים עוד ועוד  מסלולים, הכל כאמור, בהתאם לביקוש.  

לאוניברסיטה עדיין לא ידוע אילו תכניות אקדמיות יפתחו בהמשך, והעניין  .90.9

 נרשמים לתכנית.   93-97מותנה בביקוש לתכניות הלימוד, ובמינימום של 

 תנאי קבלה שונים  .99

תנאי הקבלה וראיונות הקבלה למסלולים השונים במח"ר זהים לאלו שבמחלקה  .99.1

הכללית המקבילה. אולם לאור פערי הידע של תלמידי המח"ר  ניתנת למועמדים שלא 

כסטודנטים   ןבשלב ראשועמדו  בתנאי הקבלה של המחלקה האפשרות להתקבל 

בתנאי מעבר משנה א' לשנה ב' של המחלקה יוכלו להמשיך  יעמדו אם  ללימודים כללים.

כסטודנטים במחלקה. כמו כן, הדרישות לעבור משנה א' לשנה ב' במח"ר גבוהות מאלו 

  של המחלקה.

דרישות למרות תנאי הקבלה המקלים, הרי שמרגע הקבלה תכני הלימוד זהים,   .99.9

 ותן ימים ובאותן שעות .ואף מתקיימות בא ות, הבחינות זהותהקורסים זה

. באמצעות הסדרים אלו מושגת המטרה, להנגיש את ההשכלה הגבוהה גם למי  .99.0

 שלא הגיע עם הידע הנדרש, אך מגלה יכולת וכשירות אקדמית. 

 עוד נוסיף כי סגל המחלקה המלמד במסגרות הרגילות מלמד ברובו גם במח"ר.  .99.9

 חיוב לקבל אישור של רב המוסד,קודי צניעות  .97

לא נהוגים  ראיון קבלה עם רב המוסד, או דרישות לגבי צניעות  9בה במשי .97.1

 . העותרים

 שירותים מנהליים והתשתית הלוגיסטית:  .99

 ים עובדשני עובדים,  ארבעה באשר לסגל המנהלי, כיום מועסקים בקמפוס  .99.1

ת לנשים, בתנאי העסקה זהים. שעות העבודה ומנהלי ושתי עובדות לגברים  ים מנהלי

הנשים  מועסקות במשרה מלאה האישה רבות יותר מאלו של הגבר ) של העובדת

העובדים נותנים מענה טלפוני לגברים  כל אחד(.ארבעת  07%,הגברים בהיקף משרה של 

ולנשים כאחד. השירות הפרונטלי אכן ניתן לגברים על ידי עובד גבר ולנשים על ידי 

על  יתכיום סטודנט תמועסק העובדים לעיל, לארבעת בנוסף )עובדת אישה, ולא בכדי 

המשרתת את כלל ציבור המח"ר. העסקת משרת סטודנט תלוית תקן של משרת סטודנט, 

 תקציב ובשנה הקודמת הועסקו סטודנט וסטודנטית בתנאי שכר זהים(. 

זו המטרה היא למשוך את התלמידים ללימודים ולא להרתיע אותם. תשתית   .99.9

מהם כל חשש  ולהסיר לרכוש אמון במערכת למועמדים וללומדים אפשר חיונית כדי ל

סיון העובדים המינהליים מצביע ינורתיעה כלפי מוסדות אקדמיים ולימודים אקדמיים. 
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 -קות של הפרדה, ובלעדיהיעל כך כי הפונים והמתעניינים נותנים חשיבות עליונה לפרקט

 פונים יפסלו את אפשרות ההרשמה לאוניברסיטה על הסף. 

 מלגות  .90

 ,לתקציב ולמלגות נקבע על ידי המדינה ולא על ידי האוניברסיטה כל הקשור .90.1

אשר  פועלת בהתאם להנחיות המל"ג והות"ת בעניינים אלו. בנוסף לסבסוד הכללי 

הניתן לאוניברסיטה על ידי הות"ת עבור כל סטודנט וסטודנטית )הזהה במח"רים 

המשמש למטרות  סטודנט תקציב לפילתקציב עבור כלל הסטודנטים(, ות"ת מסבסדת 

שיעורי עזר / תגבורים / חונכות אישית, סיוע / תמיכה אישית / קבוצתית, : הבאות

תכניות והכשרות לקראת השתלבות בשוק התעסוקה, סדנאות תרבותיות להשתלבות 

סדנאות הכנה לסגל האקדמי שמלמד בתוכניות המח"ר, מעטפת  באקדמיה,

  חברתית, אבחונים ללקויות למידה.

 ב( לחוק זכויות הסטודנט )4סעיף 
"(  הינו החוק)להלן: " 9330-העיקרון העומד בבסיסו של חוק  זכויות הסטודנט, תשס"ז  .98

נגישות להשכלה גבוהה מתוך הכרה במחויבות החברה הישראלית לזכויות אלה  אפשרל

 ולשוויון הזדמנויות בהשכלה הגבוהה )פרק ב' לחוק( :

זכויות האזרח הישראלי ותושב ישראל לנגישות מטרתו של חוק זה לקבוע עקרונות ל "

להשכלה גבוהה, ועקרונות לזכויות הסטודנט, מתוך הכרה במחויבות החברה בישראל 

 ".לזכויות אלה ולשוויון הזדמנויות בהשכלה גבוהה

 לכלל:חריג  לכאורה  הינולחוק )ב( 9 סעיף   9)א( הוא איסור אפליה.9הכלל, כפי שנקבע בסעיף  .94

ליה לפי סעיף קטן )א( בקיומם של מוסדות נפרדים או של מסלולי לא יראו הפ"

לימוד נפרדים לגברים ולנשים מטעמי דת, של מסלולי לימוד נפרדים לצורך 

 .")ב(9מסוימות ושל תנאי קבלה מקלים לפי סעיף  האוכלוסייקידום קבוצות 

הנגישות של  )ב( לחוק מאפשר למוסד הלימודים להקל את תנאי הקבלה לשם קידום 4סעיף  .03

  כלכלי.-מועמדים מקבוצות אוכלוסייה מסוימות, לרבות מטעמים של רקע חברתי

רשאי מוסד להקל את תנאי  10,על אף האמור בסעיף קטן )א(  )ב( .03.1
יה יהקבלה לשם קידום הנגישות של מועמדים מקבוצות אוכלוס

 .כלכלי-מסוימות, לרבות מטעמים של רקע חברתי

 

                                                 
דים או סטודנטים מטעמים עדתיים או מטעמי ארץ המוצא שלהם או של הוריהם, רקעם מוסד לא יפלה מועמ)א( 4סעיף  9

 כלכלי או מטעמים של דת, לאום, מין או מקום מגורים, בכל אחד מאלה:-החברתי

 רישום ללימודים וקבלה למוסד;   (1)

 קבלה לתחומי לימוד;   (2)

 קבלה למסלולי לימוד מיוחדים.   (3)
לא תהיה הפליה בין מועמדים בתנאי הקבלה למוסד, והם יהיו לפי אמות מידה שיקבע המוסד לתחומי   )א( לחוק :  0סעיף  10

 הלימוד ולמסלולי הלימוד השונים; אין בהוראת סעיף זה כדי לפגוע בהוראות לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה.

לשם קידום הנגישות של מועמדים מקבוצות  על אף האמור בסעיף קטן )א(, רשאי מוסד להקל את תנאי הקבלה  )ב(          

 כלכלי.-יה מסוימות, לרבות מטעמים של רקע חברתייאוכלוס
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אינו החוק בעוד ש טעמי דת ובין שונות מטעמי קידום אוכלוסיות. הבחין בין שונות מהחוק   .01

 גם לוסיות. ככן מכיר באלו  לצורך קידום או הוא תנאי קבלה שונים מטעמי דת,  מתיר

" מכיר בכך שאין מדובר ברשימה סגורה ואף שיקול דתי/תרבותי  לרבות" במונח השימוש 

מאידך, החוק  .רה של קידום אוכלוסיותאם הוא משרת את המט יכול להישקל על ידי המוסד

התיר פתיחת מוסדות נפרדים ומסלולים נפרדים מטעמי דת, אך התיר רק פתיחת מסלולים 

 דים מטעמי קידום אוכלוסיות. נפר

 לעתירה(: 79)ב( )סעיף 9חולקת על פרשנות העותרים לסעיף  9המשיבה  .09

של הלמודים לתואר  עודיות לחרדים בשלב ישל מסגרות יקיומן  העותרים נת לטע .09.1

 מוק הדתי בלבד. יל יסוד הנעהותר 

 (ב)9סעיף בטענתם זו מתעלמים העותרים מהתכליות והאמצעים השונים שקבע  .09.9

מוסדות לקיים מטעמי דת ניתן פעולות שונות.  מצביע על תכליות שונות שמאפשרות ה

 רדים.או מסלולים נפרדים, מטעמי קידום אוכלוסיות ניתן לקיים  רק מסלולים נפ

מכיוון שכך, איננו מדברים כאן בחופש פולחן או דת. אנו מדברים בהתאמת הסדרי 

 זו התכלית, וזה הטעם. ה. ילימוד לקידום קבוצות אוכלוסי

ב כלל לא 9קוראים לתוך הסעיף את מה שאין בו. סעיף ממשיכים והעותרים  .09.0

נאי קבלה שונים . הוא מתיר גם תהבחין בין שלב הקבלה ללמודים לבין הלמודים עצמם

)אך כאמור, אינו מתיר פתיחת  וגם מסלולי למוד שונים לצורך קדום האוכלוסיות

 .  מוסדות נפרדים(

יה מצביע ימנגד, דווקא האסור על פתיחת מוסדות נפרדים מטעמי קדום אוכלוס .09.9

 גם הוא על תכלית השלוב.

יסוד לכן, מסקנתם של העותרים כי קיומה של ההפרדה על בסיס מין היא על  .09.7

 שגויה מיסודה. -וכי זו בלבד תכלית הסעיף -הנימוק הדתי בלבד

החוקתיים של העותרים.  הםדי בכשל זה לבדו, כדי לשמוט את הקרקע מטיעוני .09.9

אלא בהפרדה כדי לקדם  -כעומדת בפני עצמה-איננו מדברים כאן בהפרדה מטעמי דת

ה.  המחוקק גם נקט אוכלוסייה. וככזו, לא יכולה להיות מחלוקת כי זו תכלית ראוי

במידתיות  באופן זה שאפשר מסלולים נפרדים לקדום אוכלוסיות, אך לא אפשר 

 דבר שכן מתאפשר מטעמי דת. –מוסדות נפרדים 

את הסדרי ההפרדה נגדם קובלים העותרים יש להבין בהקשר הרחב של שלוב חברתי כולל  .00

ו.  יש  להתבונן על ההשלכות )ב( לבד9ולא להתבונן בעיניים צרות על ההסדר שביסוד סעיף 

ישום מדיניות שתאפשר לחרדים יהחברתיות והכלכליות ארוכות הטווח שעשויות לצמוח מ

לרכוש השכלה גבוהה. בנגוד לעמדת העותרים שסוברים  שהפרדה במקרה אחד,  תגרור 

סוברת כי דווקא ההפרדה בשלב זה של רכישת ההשכלה  9הפרדה ואפליה רוחביים, המשיבה 

הה, שהיא שמאפשרת את עצם הלמודים, היא שתאפשר את השלוב, תיצור אפשרויות הגבו

בהפרדה -גם כיום-תעסוקה, ותביא לשוויון הזדמנויות מהותי. בשל העובדה שלא מדובר

 הרי כבר כיום מהווים הלמודים במחרי"ם כלי לשלוב חברתי.  -הרמטית
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של שוויון וכבוד. אך אפילו הייתה,  )ב( פגיעה בערכי היסוד9אין בסעיף  9לטעמה של המשיבה  .09

לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. פסקת  8עומדת פגיעה זו בתנאי פסקת ההגבלה שבסעיף 

  11 ההגבלה דורשת התאמה לערכי מדינת ישראל, תכלית ראויה, מידתיות והסמכה בחוק.

 00-09,  98-99מצטרפת בעניין זה לעמדת העותרים בבג"צ  קהלת, )  עמ'  9המשיבה 

 לעתירתם(  ומבקשת להדגיש:

האפשרות לציבור החרדי לרכוש השכלה גבוהה, כדרך לשלוב כלכלי וחברתי, בוודאי מתן  .07

דה ישהינו תכלית ראויה שעולה בקנה אחד עם ערכיה של מדינת ישראל. המידתיות והמ

 .9"שאינה עולה על הנדרש" הובהרה לעיל בפירוט הפרקטיקות שנהוגות במשיבה 

ב יביא הלכה למעשה לכפיית תפיסת עולם על קבוצה תרבותית מובחנת, וכפיית 9 בטול סעיף .09

תפיסת עולם על קבוצה שאינה מחזיקה בה. והרי מדיניות "כור ההיתוך" ששלטה במדינה 

בשנותיה הראשונות כבר מזמן נמוגה, והגישה החברתית הרווחת כיום היא לתת לכל קבוצה 

ותי הוכרה כבר כחלק מהחובה לנהוג בכבוד כלפי מקום וקול, שמירה זו על  יחוד תרב

 .גישה זו מחייבת לעיתים התאמה של מנגנונים מיוחדים  12הפרט.

עקרון האוטונומיה מיוסד על ההכרה בקיומה של יכולת גם בית המשפט אימץ גישה זו : " .00

 פי השקפותיו ואמונתו, בכוחו-בכושרו של אדם לטוות את סיפור חייו על בחירה חופשית,

מימוש ... בבסיס  פי העדפותיו, ובאפשרותו להביא הכרעה זו לכלל-הכריע בין חלופות עלל

עקרון זה, תקנה לחייו של אדם  הדברים מונחת התפישה כי הגשמתו, הלכה למעשה, של

   13"יותר ערך מוסף ותהפכם לטובים יותר וראויים

ת האיזון בין תכלית העותרים מציינים ארבעה תנאי סף שנקבעו בפסיקה  כדי שתבחן שאל .08

ההפרדה לבין הפגיעה בשוויון:  יש להראות כי ההפרדה  נובעת מליבת הפרקטיקה הדתית . 

יש להראות כי המסלולים המופרדים זהים. יש להראות כי ההסדר המופרד אינו עדיף על 

הכללי, ויש להראות כי הסדר ההפרדה הוא וולנטרי. נקדים ונציין כי לא מדובר בתנאים 

 תתייחס לכל אחד מהפרמטרים הבאים: 9וריים או ברשימה סגורה,  אך המשיבה מנדט

: מוסכמה ידועה כי הפרדה מגדרית עומדת כיום, בצבור החרדי ליבת הפרקטיקה .08.1

על כל גווניו, בליבת העולם התרבותי החרדי. ההפרדה היא חלק אינהרנטי ממסלול 

ננו לא מדובר רק בטעם דתי אלא החיים של האיש והאישה בעולם החרדי. נדגיש כי בעניי

בפרקטיקה מושרשת עמוק בחיי היום יום של הציבור החרדי ולאלה משמעות עבורם לא 

 מאידאולוגיות או פילוסופיות תיאורטיות.  -ואולי יותר-פחות

מסגרות חינוכיות בציבור החרדי )כגון החינוך העצמאי( היו מאז ומתמיד  .08.9

 , מסורות יה, אלא כפועל יוצא של מנהגיםמופרדות לחלוטין, ולא ממקום של אפל

ופרקטיקות מושרשים בצבור זה כמו גם קיום אורח חיים דתי ושמירת מצוות. לעומת 

קם בשולי הקמפוס  תנאים מתאימים וזאת, האוניברסיטה יצרה באמצעות המח"ר שממ

                                                 
יסוד זה אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל,שנועד לתכלית ראויה, ובמידה –אין פוגעים בזכויות שלפי חוק  11

 שאינה עולה על הנדרש, או לפי חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת בו.
רב תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית : ספר הזיכרון לאריאל  עורכים()מנחם מאוטנר, אבי שגיא ורונן שמיר  12

 ( 1448)40,131 רוזן צבי
 ואילך 721עמוד  (/1160560 )פורסם בנבו, 1/( 1, סא ) התנועה לאיכות השלטון בישראל נ' הכנסת 427602/בגץ  13
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 ומאוזנים, באופן שיאפשר לציבור החרדי לקיים לימודים במסגרת נפרדת בתוך הקמפוס

 מחד, ובאופן המכבד אותם ואת אורח חייהם מאידך.  

: מטרת המסגרות המופרדות היא להביא לשילובם של הציבור עדיפות ההסדרים .08.0

החרדי והשתתפותם השווה בחיים האזרחיים, ולא להיפך. לפיכך, בהתאם למטרה 

וליעדים של התכנית להקמת מח"ר, על האוניברסיטה מוטלת החובה ליצור מסגרת 

רת לבני הציבור החרדי לרכוש מקצוע אקדמי ולהתפרנס בכבוד תוך כיבוד המאפש

קיומו נובע מן הצורך של הקבוצה המוחלשת   –אורחות חייהם. במקרה של המח"ר 

ומהדרישה החברתית כלפי קבוצה זו להשתלב בעולם ההשכלה והתעסוקה, ומטרתו של 

 .המח"ר היא לסייע לציבור החרדי להשתלב, ולא להפרידו

השתייכות למסגרות המופרדות איננה נכפית על הציבור החרדי,  סדר וולנטרי:ה .08.9

ושעריה של האוניברסיטה על מסגרותיה ותכניותיה הרגילות, פתוחות בפני המבקשים 

להירשם, תהא השתייכותם הדתית אשר תהא. לא מדובר במדיניות מוכתבת, ולא 

להיקלט למסגרת המופרדת ולא  –נשים וגברים  –בכפייה, אלא בבחירת הציבור החרדי 

למסגרת הכללית. במובן הזה, מוסדות ההשכלה הגבוהה מאפשרים לציבור החרדי 

התאמות לאמונותיו, לטובת המטרה הלאומית של שילובם בשוק העבודה. מדיניות 

"ומנגד יודגש,  :כזאת, היא תקינה. לעניין זה יפים דבריו של בית המשפט העליון

ם הבוחר מסיבותיו הוא שלא לישב ליד אשה באוטובוס, אף לא הביקורת אינה כלפי אד

כלפי אשה הבוחרת שלא לישב ליד גבר, כל עוד הם עושים זאת בדרך ארץ, "שדרך ארץ 

קדמה לכל" )מדרש אליהו רבה )מהדורת איש שלום( פרשה א' ד"ה "ויגרש"(, והדבר 

כפיה וקל וחומר הוא מעניינם. הבעיה מתעוררת שעה שמדובר במדיניות מוכתבת, ב

באלימות. כאשר מדובר בהחלטה של אדם המחמיר על עצמו )ולא על זולתו(, יכול 

המשפט הישראלי לקרוא עליו "איש באמונתו יחיה" )כלשון השופט זמיר בבג"צ 

(, יהיה גם מי 367, 336( 1התנועה המסורתית נ' השר לענייני דתות, פ"ד נג) 5438098

ְחיֶּה" )חבקוק ב, ד(; שיקרא עליו את הביטוי המקור ֱאמּוָנתֹו יִּ יק בֶּ י בלשון הנביא "ְוַצדִּ

אך ברי, כי מחובתו לקבל עליו את כללי הדין ולהימנע מהתאנות לנשים שדעתן שונה 

  14."ודרכן שונה, וצדיק גם בהימנעותו יחיה

זהות המסלולים: הלימודים זהים.  מקצועות הלמוד כרגע אינם זהים וכפי  .08.7

 תלוי ביקוש.  שהוסבר לעיל הוא

 וף דברס

רים שמצב שלפני עשרים בתמצית העתירה טוענים העות 0לסכום, נחזור לראשית הדברים. בסעיף 

שנה היה בלתי נתפס,  שבו נוכחותה של סטודנטית בכתה , למשל, הופכת את חווית הלימודים 

אי חרדיות, דומתעלמים מכך שלפני עשרים שנה חרדים, ובו העותרים  –סור, הפך לנורמה. ילא

כי עבור השגת מטרת העל הלאומית של שלוב החרדים  ואכן,לא נכנסו בשערי האקדמיה. כמעט 

 בחברה נדרשות התאמות שמשמעותן לעיתים גם אי שוויון פורמלי.

                                                 
 (:5.1.2011 ,)פורסם בנבו רהרגן נ' משרד התחבו 74/607בג"ץ  14
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לקחת האוניברסיטה  נרתמה במסגרת הקמת מסגרות ייחודיות לאוכלוסייה החרדית, .1

פערי הידע והחסמים התרבותיים חלק במשימה לאומית בעלת חשיבות עליונה. 

המוטמעים בקרב הציבור החרדי, חייבו יצירת מסגרות מותאמות שיניחו תשתית 

. ומתפתח תיגתהליך הדרב מדובר  ויאפשרו את שילובו של ציבור זה בחברה הישראלית.

ההתאמות לצרכיהם המיוחדים של המגזר החרדי, לא תהיה ללא נכון לשלב הנוכחי, 

 ר זה והוא לא יכנס בשעריה של האקדמיה. היענות של ציבו

להבדיל מטענות העתירה שאינן מבוססות כאמור, הפסיקה בישראל דנה לא אחת  .9

דים האינטרס הדמוקרטי ומעסוגיות אלה,  במרכזבסוגיות מרכזיות הקשורות לעתירה. 

של שמירת ייחודן המגזרי של הקהילה החרדית בכלל, ובייחוד השמירה על הזכות לחינוך 

מגזרי, שהיא ביטוי להכרה בזכותה של הקהילה החרדית לשמר את אורחות חייה, תוך 

ריה של עשהיבדלות מהתרבות הכללית. מתן אפשרות הבחירה לציבור החרדי להיכנס ב

 .של ציבור זה לשוויון הזדמנויותזכותו האקדמיה, היא היא הגשמת 

 .הכי יש לדחות את העתיר 9סבורה המשיבה מכל הטעמים הללו  .0

אילן, לרבות -בית המשפט הנכבד מתבקש לחייב את העותרים בהוצאות אוניברסיטת בר .9

 הוצאות בגין שכר טרחת עורכי דין. 

 

___________                                                                                        ______________ 

 עו"ד דורית  יוסף                                                                                          ,עו"ד דרור פרנקל

 9המשיבה  ב"כ
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