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 בקשה לצירופן של המבקשות 

 המשפט בית כידידי להליך להצטרף המבקשים לעמדת
 

בית המשפט הנכבד מתבקש לאשר את צירופן של המבקשות, למבקשים להצטרף להליך כידידי בית 

עמדה המותקפת ע"י העותרים, מבלי שיש המשפט ה"ה זקס ואח', ולאפשר להוסיף עמדה מעזרת הנשים. 

 לה תימוכין וביסוס עובדתי, כל זאת מהנימוקים דלהלן.

 המבקשות הינן סטודנטיות, הלומדות אף הן בקמפוס החרדי של המכללה למינהל בבני ברק. .1

המבקשות מצטרפות ותומכות בכל פה בעמדת המבקשים להצטרף כידידי בית המשפט, וסבורות כי  .2

ף לעמדה שהוצגה ע"י המבקשים, קול נשי חרדי אוטנטי יישמע אף הוא במסגרת עתירות ראוי כי בנוס

 אלו, ודברן יובא ע"י המבקשות דנן.

  6500/17העתירה בבג"ץ 

העותרים מתיימרים לעתור בשם נשים אשר כביכול נפגעות מההפרדה, ובשל כך דורשים הם לעשות  .3

רדה, כך ולא פחות. האם לא ראוי היה כי יפנו מעשה. ולבטל ולהעביר מן הארץ את הלימודים בהפ

לקבל את עמדת הנשים אשר תיפגענה מהחלטה שכזו האם לא עלה על דעתם טרם יקראו / יעתרו אולי 

בפינו תשובות ? מניין העוז לתבוע את ביטול ההפרדה כביכול בשם הקול הנשי, בעוד שקול זה הולך 

 ד נפרד אבל שווה שווה.מסוף העולם ועד סופו והוא זועק ככרוכיה נפר

ב"כ העותרים הגדיל בעשותו, בעת שטען בתגובתו לעמדת המבקשים, שהמבקשים ה"ה זקס ואח' אינם  .4

מייצגים את עמדת הנשים החרדיות, וכאילו ההפרדה נכפתה על הנשים החרדיות ע"י גברים 

אחת היא לנו. אותם פטריארכליים, יאמר כבר כעת ברורות, בעניין ההפרדה ובענייני צניעות, תורה 

 הפוסקים שאסרו על לימודים מעורבים לגברים אסרו זאת אף על נשים.

אף תורת ישראל, כאשר ניתנה ע"י משה רבינו בהר סיני, ניתנה בהפרדה. וכך נאמר בתורה בחומש  .5

ל ָהֱאלשמות " ה ָעָלה אֶׁ ְקָרא ֵאָליו הק  ּוֹמשֶׁ ן ָהָהר ֵלאֹמר ֹכה תֹאַמר ְלֵבית  'ים ַוי  ְבֵני מ  ַיֲעֹקב ְוַתֵגיד ל 
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ְשָרֵאל  לבני ותגיד דברים ראשי להן אמור .הנשים אלו - יעקב לבית תאמר כהובמדרש שם נאמר  .1י 

 שהם? תחילה לנשים ולמה. לשמוע יכולים שהם דברים דקדוקי להם אמור. האנשים אלו - ישראל

  2.תורה לתלמוד בניהם את מנהיגים שהם: אחר דבר. במצוות מזרזות

המבקשות דנן מצהירות בפה מלא, ובקול צלול ובוטח,  ככל ולא יתאפשר להן ללמוד בהפרדה כאשר  .6

הורגלו מנערותן, יעדיפו את התוהו והעידר, ואת המשך המסורת המונחלת מאם לבת אלפי בשנים, אך 

לו לא יסטו כמלוא הנימה מהדרך היהודית, המבקשות לומדות לימודים אקדמאיים בכדי שלימודים א

יהוו כלי שיוכלו באמצעותו להתפרנס בכבוד. לימודי אקדמיה לדידם, אינם כלימודי תורה, אשר להם 

ערך בעצם הלימוד, ועצם לימוד התורה הוא מצווה, לימודי אקדמיה הם "מכשירי מצווה" לצרכי 

 ימודיהן.פרנסה, אך לו יאסרו לימודים בנפרד, לא תהא מצווה הבאה בעבירה, ולכך ימשכו את ידיהן מל

העותרים, אשר פיהם פילל פטריכאליזם, ידיהם מלאו פטרלניזם. באבחת דאגה  לערכים לא ברורים  .7

של עירוב בכל מחיר, דורשים לקבוע ולהנחיל את גישתם למרות המחיר, אותו ישלמו בני ובנות המגזר 

של נשים. "פתח  החרדי, וכל זאת מבלי שמישהו מהם מייצג ולו אשה חרדית אחת, ומבלי ששאלו לדעתן

 שמענו גם שמענו, אולם לשים טענה בפי המדבר ההיפך זאת לא שמענו. 3פיך לאילם"

הפרדה מטעמי דת ומצפון אינה הפרדה פסולה, אדרבה היא יאמר ברורות, לטעמן של המבקשות,  .8

, אם דאג ב"כ העותרים כי המבקשים )הגברים( אינם מייצגים את המבקשות כעת מתבקשת ומחוייבת

)הנשים( הרי שעמדתנו ברורה, ההפרדה היא חלק בלתי נפרד מהחינוך עליו מסרו את נפשם אימותינו, 

המבקשות הוא דבר מובן מאליו ובסיסי. לאשה אסור  -מה שאינו מובן לעותר ועותרת חילוניים, לנו 

תחייב להתייחד עם גבר ולגבר אסור להתייחד עם אשה, גם כאשר ישנו קשר מתחייב, הוא מצטמצם למ

בלבד, הא ותו לא. זוהי השקפת עולמנו שלא נכפתה עלינו ע"י בשר ודם, בעיננו זהו הציווי האלוקי  

יָך"ו ְרַות ָדָבר ְוָשב ֵמַאֲחרֶׁ ה ְבָך עֶׁ ְראֶׁ יָך ָקדֹוש ְולֹא י  , כך חונכנו, וכך כנשים בוגרות אנו בוחרות 4ָהָיה ַמֲחנֶׁ

 לחיות, את חיינו. 

דנט וסטודנטית, יכלו במשך שנים רבות ללמוד לתארים שונים. מאיתנו, לא די בכך שבעת שכל סטו .9

בנות המגזר החרדי דבר זה נמנע, שכן לא יכולנו לרכוש השכלה אלא במחיר של פגיעה באורח חיינו, עד 

אשר בשלו להן תוכניות החומש הקודמת וזו הנוכחית, ואפשרו לנו ללמוד וללמד להשכיל ולקנות דעת, 

 ופן המותאם והמונגש לאורחות חיינו, ולהשקפת עולמנו.והכל בדרך ובא

האם עיניהם של העותרים צרה בראותם את התוצאה הברוכה של לימודים אלו ?, כך לדוגמא נשות  .10

ובנות המגזר החרדי משמשות כעובדות סוציאליות, המכירות את המגזר החרדי על מורכבותו 

ר החרדי, לעובדות סוציאליות, מקבל שירות טוב ורגישויותיו, ובשל כך ציבור הנזקקים מקרב המגז

 יותר מונגש יותר ומותאם יותר ??? 

התוצאות של לימודי האקדמיה, לבנות המגזר החרדי, ניכרות לאורכה של הארץ בהיותן של הנשים  .11

האקדמיות החרדיות, בעלות מוסר עבודה גבוה, והשפעת עניין שכרן של עובדות אלו על התל"ג, ואף 

                                                      
 שמות פרק יט פסוק ג' 1
 (ב, כח) יתרו פרשת, (וילנא מהדורת) רבה שמות 2
 סימן יז, סעיף ט( חושן משפט, שולחן ערוך, לא ח משלי 3
 כג טו דברים 4
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הארץ בהיותן משפיעות לתוך המגזר החרדי פנימה, כך לדוגמא פועלות במגזר הרדי כיום  לרוחבה של

מאות עובדות סוציאליות, אלפי מורות, עורכות דין, רואות חשבון, יועצות מס, אחיות, מרפאות 

בעיסוק, קלינאיות תקשורת, בעמדות כלכלה וניהול. רוקחות, מדעניות מחשב, מהנדסות, ואדריכליות. 

ספק שכל המנויות לעיל, מסייעות למגזר פנימה שכן אינו דומה קבלת שירות מותאם ממי שחי אין 

 ונושם את הציבור, האמנם את כל זה מבקשים העותרים לעצור ולגדוע ???

בקריאת עמדת העותרים, ובמיוחד את תשובתן לעמדת המבקשים, נדמה כי מישהו מתח את זכות  .12

גמיש והוא נקרע לו, מדוע תשמע עמדה המנסה לכפות את דעתה העמידה, ולא שם לב כי החבל אינו 

כאילו בשם "דת האקדמיה" או "דת השיויון" על המסרבים ללמוד במעורב ???, האם ישנו איסור 

בעמידה בתור נפרד בבנק ?? האם במדינת ישראל לא ניתן להתפלל בהפרדה ??? מאין קורצו אותם 

ר להנחיל לכלל בני ובנות ישראל כאילו היו תורה משמים, "ערכים" אותם מבקשים העותרים בני האו

וכאילו ערכי האקדמיה הם ערכים אוניברסאליים / דתיים בבחינת יהרג ואל יעבור... בעיני המבקשות 

האקדמיה אינה דת ואינה ערך, ומוסדות הלימוד אינן "כור היתוך" אלא אמצעי ודרך להשיג ידע, 

כל עוד אינו פוגע ואינו עובר על החוק, הוא ראוי, יהא המסלול אשר והמתווה  והמסלול להשגת הידע,  

 יהא.

העותרים, מבקשים בשל ה"שוויון" לאסור על ההפרדה, וכאן הבן שואל מה עם השיוויון בין  .13

הסטודנטים ? מדוע סטודנט/ית הלומד/ת בקמפוס מעורב יוכל ללמוד לפי השקפת עולמו/ה ואילו 

בקש/ת ללמוד את אותו תואר ובאותה רמת לימוד, אך באופן התואם סטודנט / סטודנטית חרדית המ

 את אורח חייו/ה, נאסור עליהם זאת ???

מדינה המתירה לימודים כרצון איש ואיש בכל שפה ובכל לשון, ואינה כופה חינוך ממלכתי קומוניסטי  .14

תינזק מלימודים על הכל, מדינה המתירה לימודים מגיל אפס ועד גיל תיכון בהפרדה, לא תקרוס ולא 

בהפרדה גם באקדמיה. אדרבה זהו המשך ישיר להפרדה לה הורגלו בנות המגזר והיא נובעת מהשקפת 

 עולמן.

עמדתה הרווחת והשקפתה של האשה החרדית הממוצעת כי לגברים יש את ייעודם בעולם ולנשים את  .15

לא מבקשים אנו למנוע ייעודן, אך אין זה מונע מאלו ומאלו ללמוד וללמד לשמור ולעשות. מאחר ו

מאחרים לעשות כרצון איש ואיש, כל שמבקשות אנו שיינתן לנו לחיות את חיינו, במקומותינו, לפי 

 אורחות חיינו. ומבלי שיכתיבו לנו איך וכיצד ללמוד, בשם ערכים סהרוריים.

ם העותרים ה"חרדים" בשל ההפרדה המתהווה במקומות ציבוריים, אך בפועל לשם הדוגמא הם אינ .16

חרדים לגורל הרחצה המעורבת בחופי תל אביב, שכן לטענתם הרחצה הנפרדת היא הפסולה. בעוד 

שלפי ההלכה היהודית הרחצה המעורבת היא הפסולה. האומנם מישהו ניסה להשפיע על חופי תל אביב 

היו המעורבים ??? חיה ותן לחיות, הינה אסכולה מבית מדרשם "הנאור" של העותרים. כך בענייננו לו 

קרי  –החרדים מבקשים להפריד את הלימודים בכיתות מעורבות כדי לאפשר להם את מבוקשם 

לימודים בהפרדה, אולי היה מקום לעמדת העותרים להשמע, אך בעת שהאקדמיה פורחת הן במעורב 

 והן בהפרדה, מה לכהן בבית הקברות ??? 

ל למנות כרוכלות, חלקן כן ראוי כי טעמים רבים לנו מדוע ההפרדה היא מתחייבת, לא את כולם נוכ .17

יוזכרו, המבקשות הורגלו מאז שחר נעוריהן ללמוד בהפרדה, ומשכך, מלבד עניין המרצים / מרצות, 

שלפעמים אנו לומדות מפי מרצים גברים )בקורסים בהן לא ניתן להשיג מרצות נשים( הישיבה בכיתה 
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ות. אשר את תוצאותיהן באקדמיה אחת במשך שעות, טבעה שתוביל לקלות ראש ולהסרת המחיצ

הכללית ניתן לראות, באשר הן משמשות כחממות למפגשים רומנטיים. מפגשים בין המינים שבהן 

רואים העותרים ברכה, אנו רואים כפריצות והוללות אשר יכולים להביא לאיסורי תורה. לא תנאף 

, העותרים וב"כ מדמים בשמנו נמנה על עשרת הדיברות, והוא איסור החל הן על גברים והן על נשים

כאילו הגברים החרדים חוששים מכך שלא יישלטו בייצרם, ולא היא, האם הנשים החרדיות לא ניחנו 

ביצר האבלוציוני ??? האמת שאין זה משנה מי חושש ממי, החשש הוא מהתוצאה שיווצרו קשרים 

 יהרג ואל יעבור. –גילוי עריות   שאסורים על פי ההלכה, והן מהדברים שעליהם נאמר וכך חונכנו כי על

לגבי הטענה כאילו בשל הדרישה להפרדה נפגעות זכויות המרצות, יש לומר כי אדרבה, בשל העובדה  .18

שקיימים מסלולים לנשים, בהן יש העדפה למרצות נשים. הרי שבמובן זה ישנה אפליה מתקנת לטובת 

דפה למרצים גברים הקיימת המרצות, שכן לו מרצה אשר לא היתה מתקבלת להרצות בשל הע

באקדמיה, בקמפוס החרדי היא תתקבל דווקא בשל מינה, בשל הדרישה הדווקנית למרצים לגברים 

התוצאה היא מבורכת עבור ציבור המרצות, שכן דווקא כתוצאה מההפרדה יש ולמרצות לנשים, 

 נשים. –ות מרצות נשים, עבור קהל הסטודנטיות הלומדות בנפרד והמעדיפ –ביקוש רב יותר למרצות 

בנושא זה יש לומר לעותרים, כי מן הראוי שייטלו קורה מבין עיניהם,  ראו לעניין זה דוח מבקר המדינה  .19

 YNET 5וכך צוטט המבקר ב  04.03.2014שפורסם ב 

ייצוג של נשים במשרות בכירות קיים אף ביתר שאת בתחום האקדמי, ושיעורן של -המבקר מצא כי תת"

אי התפקידים הבכירים בסגל האקדמי דל ביותר. גם במוסדות אלה, כתב, בולטת תופעת הנשים בקרב נוש

כך יורד שיעורן של הנשים. עוד התברר כי בקרב ארבעה  -היחס ההפוך: ככל שהדרגה האקדמית עולה 

-נשיאים בלבד, למעט באוניברסיטת בן 2011-2009מחמשת המוסדות האקדמיים שנבחנו כיהנו בשנים 

 "למעט באוניברסיטה העברית. –ך גם בתפקיד רקטור גוריון, כ
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הוועדות האקדמיות, שבהן יש הגמוניה גברית כמעט מוחלטת, הן אחד ממוקדי קבלת ההחלטות "

החשובים באוניברסיטאות, וחלקן נחשבות יוקרתיות ויש להן השפעה ניכרת על קידומם של חברי הסגל 

לתם לבצע מחקרים אקדמיים. המבקר כתב כי למרות הגידול בשיעור הסטודנטיות בקרב הלומדים ועל יכו

לתואר שני ושלישי, במשך השנים כמעט לא גדל שיעור הנשים בוועדות ומכאן שנדרשים צעדים אקטיביים 

-ום לאילהשגת שוויון בתחום. המבקר כתב כי "היעדר ייצוג הולם של נשים במוסדות האקדמיים עלול לגר

 "אקדמית".-מיצוי ההון האנושי ולפגוע במצוינות המחקרית

לאמור : לפני שהעותרים והעותרות יוצאות לתקן את שאינו טעון תיקון, יתקנו הם את הזועק לתיקון 

 ולא ימנעו מנשים חרדיות להצטרף למעגל הנשים המשכילות, במניעת לימודים בהפרדה..

ת להקהל ולעמוד על נפשן, ולאפשר להן ללמוד אף לתארים המבקשות, כידידות בית המשפט מבקשו .20

מתקדמים בהפרדה, כדי שנוכל ללמוד ולהתפתח כפי שמגיע לכל אשה במדינת ישראל, זוהי זכותנו 

בתי הלימוד  -את היד המונפת על הבית הבסיסית לרכוש השכלה באופן ההולם את רוח בית יעקב, 

  הנפרדים יש לגדוע.

חבים את עתירתם בארץ לא להם, והנושא העומד לפתחו של בית המשפט בעתירה לטעמנו, העותרים תו .21

זו אינו שפיט כלל, שכן הוא דן אך ורק בענייני דת ומדינה והשקפת עולם, בעוד שבמצב כיום אין פגיעה 

ממשית לא בשוויון ולא בשום ערך ממשי אחר, במצב האוטופי לעותרים תפגע באופן מהותי זכותנו 

https://images1.ynet.co.il/PicServer3/2014/03/03/5190482/4_wa.jpg
https://images1.ynet.co.il/PicServer3/2014/03/03/5190482/4_wa.jpg
https://images1.ynet.co.il/PicServer3/2014/03/03/5190480/1_wa.jpg
https://images1.ynet.co.il/PicServer3/2014/03/03/5190482/4_wa.jpg
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סוקה, לתרבות, לחופש דת, להשתלבות, לכבוד. לשיוויון. כן, דווקא בשל השיוויון בין לחינוך, לתע

 האוכלוסיות יש לאפשר לכל אוכלוסיה גישה לחינוך מדינתי, להשכלה באופן שווה גם אם מותאם.

העותרת, דוקטור יופי תירוש בראיון לתוכנית המקור חושפת את הבורות המדהימה שלה בהיכרות עם  .22

יש פה מצב שסטודנט במדינת ישראל, גומר תואר של שלוש שנים, רדי, וכך היא אומרת : המגזר הח

טענה זו, והוא לא שמע אישה פעם אחת, אני אישית באמת נשגב מבינתי איך מישהו כזה יוצא לעבודה. 

 היא התמצית של הניסיון לכפיית אורח חיים מסוים על ציבור שלם. ניסיון מביש ולא ראוי. 

המרואיינת שכנראה עולמן של נשים חרדיות זר לה לחלוטין, אינה מודעת כי בעולם החרדי, העותרת  .23

ובעולם שבו לומדים בהפרדה, דווקא כבודן של נשים נשמר והן זוכות להערכה הראויה למעמד ולכבוד 

המגיע להן, דווקא בעולם בו שיח מיני מתירני אסור, דווקא שם נדרשת ההפרדה. בסמינרי הבנות 

ערות במגזר אין כמעט תלונות על הטרדות ופגיעות מיניות, דבר המאפיין את המוסדות להשכלה והנ

 גבוהה הלומדים במעורב.

ראו לעניין זה, בדוחו"ת שהוגשו ע"י המוסדות להשכלה גבוהה לוועדה לקידום מעמד האשה בכנסת  .24

 20176בינואר 

 מין יחסי לקיום הצעות, מגונים ומעשים וליותומיל פיזיות מיניות הטרדות 250-מ יותר. אונס מקרי שלושה

 שהתרחשו מיניות פגיעות של מביש ממנעד חלק הם אלה. פורנוגרפיים חומרים ופרסום כסף תמורת

  .האחרונה הלימודים בשנת בישראל האקדמיים במוסדות

, גברים הם מהפוגעים 86%. סטודנטיות הן 70%-ו, נשים הן מהמתלוננים 80% כי עולה הדוחות מניתוח

 התלונות רוב, כלומר. קבלן ועובדי מנהלה עובדי ושליש סטודנטים שליש, האקדמי מהסגל מהם שליש

 .סטודנטים ונגד סגל אנשי נגד, סטודנטיות ידי על הוגשו

העותרות אינן טוענות בשם הסטטוס קוו, אדרבה הן טוענות כי הן קופחו במשך שנים ארוכות, כי  .25

יפקה להן מענה בתחום בסיסי ביותר, תוך קיפוח משווע ללא כל סיבה המדינה כשלה בתפקידה ולא ס

אמיתית ומהותית. דבר שגרם נזק אדיר במונחי תוצר והפסד הכנסות למדינה, האם את הקיפוח רוצים 

 העותרים להנציח ???

בנוסף, העתירה פסולה מיסודה, שכן מלבד היותה עוסקת בנושא שאינו שפיט בעליל לטעמנו, היא  .26

יסטית בכל מהותה, וכך היא זועקת. העתירה יוצרת איסורים, מחדשת הלכות, קובעת את פטרנל

המותר והאסור על פי השקפת עולמה בלבד. ומבקשת להחיל את דעותיה המצויות, בקצה הרצף 

המיליטנטי, החשוד מטבע  הדברים באינטרסים זרים, ובקיפוח זכויות המיעוט, בגין טענות סרק, 

 .7תרות סבורות שלמרות שנדמה כי הקול קול יעקב, הידיים ידי עשיוודאגה מעושה, העו

המבקשות טוענות כי לימודים אקדמאיים בהפרדה קיימים במשך רבות בשנים. ובפרט כעת לאחר  .27

חובת ההוכחה המוטלת על העותרים היא כפולה  2007 –חקיקת חוק זכויות הסטודנט בשנת התשע"ז 

ועד ארגון הסגל האקדמי הבכיר באקדמיה  5480/14בג"ץ ומכופלת ראו לעניין זה דברי הש' נ' סולברג )

 (מחול ולמוסיקהל

                                                      
6 uni-harassment-sexual-alaluf-makom.co.il/article/linor-https://www.ha 
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"לדרך הפעולה שנשתרשה נודע משקל לצרכי פרשנות. יפים לעניין זה דבריה של 

ה בין קיומו של דין שהכל פעלו על פיו שנים רבות בבחירהשופטת )כתוארה אז( מ' נאור: "

פקיד שומה תל  8932/02" )ע"א לבין ביטולו תהא הנטיה, ככל הניתן, לתת תוקף לדין

אכן, (. וכדברי השופט )כתוארו אז( א' ברק: "17.11.2003) 27נ' טאומן, פסקה  5יפו -אביב

ית על יסוד הפירוש ידי התנהגות עובדת-טעות בפירוש חוק אינה מקבלת הכשר על

המוטעה. אך התנהגות עובדתית על יסוד פירוש אפשרי עשויה להפוך אותו בדיעבד לפירוש 

עוף  547/84" )בג"צ הראוי, גם אם מראש יתכן שהיה מקום לבחור בפירוש אפשרי אחר

, 113( 1ישי, פ"ד מ)-העמק אגודה חקלאית שיתופית רשומה נ' המועצה המקומית רמת

יו"ר  –גרבי נ' שרת החינוך התרבות והספורט  11075/04וד ראו: בג"ץ (; ע1986) 146

לפסק דינה של השופטת ד' ברלינר וההפניות  16-ו 13המועצה להשכלה גבוהה, פסקה 

 ((."5.12.07שם )

 8683/17העתירה בבג"ץ 

יינים של לא לחינם אוחדו הדיונים בשתי עתירות אלו, שכן בכלל מאתיים מנה ולא זו אף זו קא תני, ענ .28

עתירות אלו אחד והן נובעות מאותן נושאים ואותן נסיבות, מרבית הדברים הכתובים לעיל בעניינה של 

 נכונים אף לעניין זה, אך אף לעתירה זו יש להוסיף את העמדה מטעמן של המבקשות. 6500/17העתירה 

חה המל"ג לאחרונה, עתירה זו עוסקת באיסור / אי אפשור לימודי תארים מתקדמים בהפרדה כפי שהנ .29

לטעמנו, תוך חריגה מסמכותו. ופגיעה ממשית בזכויותנו, שוב מבלי שנשאלנו ומבלי שנתבקשנו לחוות 

 את דעתנו.

לגישת המבקשות הפגיעה הנובעת מאי היכולת לרכוש תארים מתקדמים בלימודים בדרך המותאמת  .30

 ה.לציבור גדול ומשמעותי, אינה מידתית, אינה חוקתית, ואינה סביר

ממה נפשך, אם סברו המל"ג כי לימודים בהפרדה מותרים ואף נחוצים הם. מדוע ייגרע חלקנו ומדוע  .31

 לא יתאפשר לנו, ללמוד אף לתארים מתקדמים בהפרדה ? 

מאין הבסיס החוקי למנוע מציבור המבקש ללמוד תארים מתקדמים באופן הנראה להם נכון יותר,  .32

לא )ב( לחוק  4" ברור מללו, וכך נכתב בסעיף 2007 –חוק זכויות הסטודנט התשס"ז הלו דברי החוק "

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

פי מטעמי דת, של מסלולי לימוד נפרדים לצורך קידום קבוצות אוכלוסיה מסוימות ושל תנאי קבלה מקלים ל

 .)ב(9סעיף 

אנשי המל"ג בניגוד גמור לחוק, אינם מאפשרים לדורש זאת לפתוח מסלולי לימוד לתארים מתקדמים,  .33

עניין זה לא נמסר להכרעתם, וסמכותם היא סמכות מינהלית, חזקת חוקיות המינהל אינה עומדת להם 

וקתי מדוע לא עתרו לחוק אינו ח 4שכן החלטה היא החלטה "חדשה", אם סברו אנשי המל"ג כי סעיף 

לבטלו, ואם סברו כי הוא חוקתי, מהו הבסיס לאיסור על לימודים בהפרדה ? האומנם מבחני המידתיות 

 שנקבעו בפסיקה הם שעמדו לנגד עיניהם ? 
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התארים המתקדמים, ברבים מהמקצועות הנלמדים ע"י הסטודנטיות המבקשות ללמוד בהפרדה,  .34

ק בעניינים מסויימים. ללא תואר שני, תגרם למבקשות פגיעה הינם נדרשים ואף הכרחיים לשם העיסו

 משמעותית בחופש העיסוק שלהן. שכן במקצועות רבים תואר שני הוא הכרחי.

רק באמצעות הכלי של לימודים בהפרדה ניתן יהיה להגיע למטרתה ותכליתה העיקרית של האקדמיה  .35

בקש מבנות המגזר החרדי ללמוד באופן " לא ניתן מחד ל8מלאה הארץ דעה כמים לים מכסיםוהיא ש "

 שאינו תואם לרוחן והשקפת עולמן ומצד שני לצפות מהן להתמקצע ולהעמיק את הידע.

ומבקשות לבטל את החלטת המל"ג האוסרת על  8683/17המבקשות, מצטרפות לעותרות בעתירה  .36

ופש האקדמי, לימודים בהפרדה לתארים מתקדמים, בשל זכותן לחופש תרבות, לחופש העיסוק, לח

 לשיוויון כלפי "מתחריהן" מהמגזר הכללי.

 סוף דבר 

 אורקשה להלום, כי ענייננו, ועניין חברותינו, נשים ובנות חרדיות ועתידן, יוכרע ללא שקולנו יישמע. ל .37

לאשר את צירופן של המבקשות לעמדת המבקשים להצטרף  ,הנכבד המשפט בית מתבקש ,האמור כל

ולקבל את הדברים לעיל כחיזוק לעמדת המבקשים אשר מיוצגים אף הם  להליך כידיד בית המשפט,

 על ידי הח"מ.

 

 

 2017דצמבר  18, ל' כסלו תשע"ח

 

 

 

 _______________      __________________ 

 משה ליפל, עו"ד      דבורה מילר, עו"ד  

 כ המבקשותב"      
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