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: ייקראו גם )להלן פעולה בו חברים מוסדות אקדמיים שאינם מתוקצבים מן הקופה הציבורית

כמשיב  –ולחלופין  ;8683/17להצטרף כעותר לעתירה שהוגשה במסגרת בג"ץ  "(,המכללות העצמאיות"
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יידונו יישמעו ו, דנאשעמדתו וטענותיו, כמפורט בבקשה  זאת, על מנת ;שבכותרת המאוחדות לעתירות

 במסגרת ההליך דנן. 

-שעניינה "מדיניות רב שנתית לשנים תשע"ז 23.5.2017מיום עסקינן בעתירות הנוגעות להחלטת המל"ג 

" או החלטת המל"ג" )להלן: תשפ"ב בנושא הרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לחרדים"

 . ("ההחלטה"

לקיים לימודים אקדמיים  תיוהגבלות מהותיות ביחס לאפשרו שורתבמסגרת החלטה זו, קבעה המל"ג 

 תוך הפרדה מגדרית ומגזרית. ,החרדיתאוכלוסייה ל

ביחס למכללות העצמאיות, שכן  משקל-השלכות ישירות, מהותיות וכבדותהחלטה זו טומנת בחובה 

סטודנטים  אלפינוטלים חלק  בכל שנת לימודים בהם נפרדים, קיימות מסלולי לימוד אקדמייםמ חלקן

 פוגעתמל"ג ההחלטת בנסיבות אלו,  .לקיים מסלולים כאמורוחלקן מבקשות  ,מן האוכלוסייה החרדית

המכללות העצמאיות. של  ובחופש הדת בחופש האקדמי המוסדי, סוקיבחופש הע ,בראש ובראשונה

לקיים לימודים בהפרדה  מונעת מהן ,מטילה הגבלות על המכללות העצמאיותת המל"ג החלט, הריש

תכניות לימודים לתואר  לפתוח ןוכן מונעת מה ,כהעד  אותה קיימות נמתכוהתאם לב ומגזרית מגדרית

 .בהפרדה מגדרית שני

 שלכל הפחות ,לעתור מבקש מ"שולאלא על בסיס עובדתי זהה לחלוטין לעתירה,  נסמכות מול"טענות 

שאינם  ,םיעצמאי יוצהר כי ההחלטה האמורה אינה תקפה ואינה חוקית כאשר מדובר במוסדות

אינטרס  להם בבירוריש פים אשר מדובר אפוא בגו .ואינם בבחינת "גוף נתמך" מתוקצבים על ידי מל"ג

  . בהליך דנןכבד אשר מונחות לפתחו של בית המשפט הנ ,המשקל-בסוגיות כבדות אישי ישיר וממשי

זכויותיו עלולות להיפגע לאפשר לגורם אשר  וחשוב ראוי כי ,קובעת במצב דברים זה ההלכה הפסוקה

תוך צירופו  ,, הזדמנות נאותה להשמיע את טיעוניו בבית המשפטמהחלטה מנהלית הנדונה בעתירה

 "(.בג"ץ אלוני; להלן: "1 (2, פ"ד מא)אלוני ואח' נ' שר המשפטים ואח' 852/86)ראו למשל בג"צ  להליך

 כעותר שנכון ליתן לו להצטרף ,הנשיא שמגר בין עותר שיש לו אינטרס ממשי בעתירההבחין  בעניין זה

בעניינו יש לבחון בקפידה אם יש בהצטרפות  ,ציבורי לבין עותר ,גם לאחר שהוצא צו על תנאי לעתירה

בהם צורף כעותר צד שיש לו עניין ממשי על הליכים  י לתרום לבירור הנאות והמלא של הפלוגתא.דכ

)פורסם  התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' שר התחבורה אפרים סנה 6673/01ץ "בג :ראה וישיר

איזוטופיה מולקיולר אימג'ינג נ' הרוקח המחוזי לשכת הבריאות  5077/11ץ "; בג(25.11.2001בנבו, 

ההסתדרות הרפואית   1393/16ץ "; בג(26.2.2012)פורסם בנבו,  המחוזית, מחוז מרכז, משרד הבריאות

התנועה למען איכות השלטון בישראל  4446/96ץ "; בג(27.9.2016)פורסם בנבו,  בישראל נ' כנסת ישראל

כנסת אסתר צגיי גרסגהר נ'  2293/17ץ "; בג7051( 3פ''ד נ) (;12.8.1996)פורסם בנבו,  נ' ממשלת ישראל

 (.19.4.2017נבו, פורסם ב)ישראל 

כדי יש  בהצטרפותן נושאים שעל המדוכה.ב בעלות ידע נרחב ומקיףהינן  עצמאיותהמכללות ה, יתר על כן

בפני תמונת הדברים הרחבה והמלאה  תוך פריסת, חשיבות לדיון-תרומה מחדשת, מהותית ורבתלתרום 

המוסדות  את נקודת מבטם של תשקף בפני המשפטעמדתן של המכללות העצמאיות  כבד.נבית המשפט ה

לחופש הייחודית זכותם ב תוך התמקדותבפרט,  המוסדות הלא מתוקצבים של, ובכלל להשכלה גבוהה

  להליך דנן.וחיוני יש בעמדת הול"מ כדי להוסיף נופך משמעותי  , אם כן,בכך .נרחב אקדמי מוסדי
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ת לרגולציה על מוסדותיו בעתירות בהמ"ש נכבד זה נענה לשמיעת עמדת ול"מ בשאלות הנוגעונציין כי 

ועד המוסדות האקדמיים הלא מתוקצבים )ול"מ( נ' המועצה להשכלה  3365/16בגץ  :ובכללם אחרות

בג"ץ  ;ועד המוסדות האקדמיים הלא מתוקצבים נ' המועצה להשכלה גבוהה 2451/14; בג"צ גבוהה

 .המועצה להשכלה גבוההועד המוסדות האקדמיים הלא מתוקצבים )ול"מ( נגד  6866/17

לעניין זה ראו בצירוף הול"מ כעותר בהליך דנן.  כיםמדובר אפוא בשיקולים חשובים נוספים, התומ

 :32, בעמוד בבג"ץ אלוניהאמור 

במסגרת מערכת השיקולים השנייה ייבחן, בין היתר, מחד גיסא, אם יש יסוד להניח, כי "

בעלת משמעות בהקשר לסוגיה  יהיה כדי לתרום תרומה מחדשת, שהיאות פבהצטר

שהבירור הנאות של , ואם יש, מאידך גיסא, מקום לחשש, המתבררת לפני בית המשפט

 ."צירופו של צד נוסף-הנושא ילקה בשל אי

 בהתאם להלכה ,להצטרף להליך כמשיבול"מ נכון לאפשר ל , יהא זהשלכל הפחות , דומהלחלופין בלבד

 לצרפו כמשיב ראוי ישירה לסוגיה ועלול להיפגע מהכרעה בעתירה,שיש לו זיקה  גורםכי כל  הקובעת,

 .[(14.8.2011)פורסם בנבו,  חברת חזקיהו בע"מ נ' הרפנס 1502/11רע"א  ו:רא]

בפן הדיוני יובהר, כי מעיון בתיק בית המשפט עולה, כי טרם הוגשה תגובה מקדמית של המדינה לעתירה 

וכי טרם התקיים הדיון בתיק, כך שאין בהיעתרות לבקשה כדי (, 8683/17אליה מבוקש להצטרף )בג"ץ 

בשמיעת עמדת המכללות  בהרחבה לעיל, כאמור – לפגוע או לעכב את בירור ההליך; נהפוך הוא

 .ולבירורו באופן שלם העצמאיות יש כדי לתרום ליעילות הדיון

 

 :ת הצדדיםובאשר לתגוב

לבקשה  נתנו הסכמתםהעותרים בהליך : (ראשי , כסעדמבוקש להצטרף כעותר אליו) 8683/17בג"ץ 

המיוצגים על ידי מחלקת  ,בהליך זה 1-3; המשיבים ומצדדים בהצטרפות המבקש להליך כעותר ,דנא

 ו את ההחלטה לשקול דעתו של בית המשפט הנכבד.ותירה ,הבג"צים בפרקליטות המדינה

1-להגיב לבקשה בנפרד; המשיבים  העותרים בהליך טרם נקטו עמדה ובקשו להתיר להם: 176500/בג"ץ 

הודיעה שהיא אינה  ,כנסת ישראל ,4כאמור. המשיבה  ,בית המשפט ול דעתהשאירו את ההחלטה לשק 3

 מתנגדת להצטרפות המבקש כעותר.

 8המשיבה הפורמאלית  ;עתירהלהמבקש כעותר  נתנו הסכמתן להצטרפות 16-ו 9 המשיבות הפורמאליות

 טרם מסרו את עמדתן בעניין.המשיבות יתר  .המבקש כאמור אינה מתנגדת להצטרפותהיא הודיעה כי 

, לבקשה להצטרף להליך כעותר ולחילופין 6500/17ובבג"ץ  8683/17ץ ]תגובות העותרים והמשיבים בבג"

  [.1כנספח כמשיב מצורפות ומסומנות 

  אינן במקור. ההדגשות בציטוטים שלהלן

 מכאן נפנה לפרוס את עמדת הול"מ ביתר פירוט.
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  :בקשהואלה נימוקי ה

 פתח דבר .א

תקיפת החלטת המועצה להשכלה גבוהה מיום  ,כאמור ,הינה בקשת ההצטרפות לעתירה דנאעניינה של   1.

 , בדבר מדיניות רב שנתית ביחס להשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית.23.5.2017

בהחלטת המל"ג נקבעו הגבלות שונות על כלל מוסדות ההשכלה הגבוהה, ללא הבחנה בין מוסדות   2.

לאופן הנוגעות הן  דתי,-מתוקצבים למוסדות עצמאיים שאינם מתוקצבים, וכן על הציבור החרדי

והיקפה בין גברים ונשים במסגרת הלימודים האקדמיים במוסדות להשכלה גבוהה; והן  ההפרדה

 הרשאית ללמוד לימודים אקדמיים במסלולים נפרדים.  למיהות האוכלוסייה

ואף הגדילה לעשות וקבעה  ,איסור גורף על לימוד תואר שני בהפרדה מגדריתכמו כן, קבעה המל"ג 

 ת שיוטלו על מוסדות שלא יקיימו את הכללים. סנקציו

בהחלטתה זו, ביקשה המל"ג לאזן לכאורה בין האינטרס הציבורי להגדלת בוגרי השכלה גבוהה בציבור    3.

המל"ג החרדי לבין ערכי השוויון והפלורליזם, כפי שהיא מפרשת ומבינה אותם. וכך בלשון ההחלטה: "

ן הצורך הלאומי לשילוב האוכלוסייה החרדית במשק ובחברה סבורה כי יש למצוא את האיזון הנכון בי

כפי שהוגדר כמטרה ויעד במספר רב של החלטות של ממשלות ישראל בשנים האחרונות לבין שמירה 

 להחלטה(. 64" )פסקה על הזכות לשוויון מגדרי ולהיעדר אפליה

לפיה  –שגויה  –החלטת מל"ג התיימרה לשקף את הדין החל, תוך שבבסיסה עומדת הנחת יסוד   4.

לימודים אקדמאיים בהפרדה מגדרית מטעמי דת ומצפון בכל המוסדות הינם בגדר פגיעה בעקרון 

השוויון, המצריך גיבוש "מתווה נכון ומאוזן", כדבריה, אשר ימתן את עוצמת הפגיעה בערכי היסוד. 

קדמאיים בהפרדה זאת, כאמור, באמצעות קביעת הסדר הכולל מגוון הגבלות בנושא קיום לימודים א

 מגדרית ומגזרית.

הסדרים ראשוניים כך, המל"ג נטלה לעצמה שלא כדין את סמכויות המחוקק, תוך שהיא קובעת   5.

חופש , ובהן: הגרעיניות, הרגישות והחשובות ביותרהפוגעים בחירויות ובזכויות היסוד  מובהקים

אשר לא בא בגדר קהל היעד  דתי,-, הן של המוסדות להשכלה גבוהה והן של הציבור החרדיהעיסוק

 זכויות השוויוןפקטו נסגרו בפניו שערי ההשכלה הגבוהה; -שהורשה ללמוד במסלולים נפרדים ובכך דה

חופש הדת אל מול מוסדות אחרים בהם פועלים מסלולים נפרדים ללא הגבלה;  של המוסדות שהוגבלו

 . , מטבעה ומטיבה של ההחלטה המגבילהוהמצפון

.6 .ודינה להתבטל, ובניגוד לעקרון חוקיות המינהל בהיעדר סמכותה אפוא החלטת מל"ג ניתנ 

החלטת המל"ג ניתנה אף בניגוד להוראות חוק מפורשות, ובהן הוראות חוק המועצה להשכלה גבוהה   7.

וכן בניגוד לחוק איסור הפלייה  חופש אקדמי מוסדיבדבר חובתה ליתן למוסדות ההשכלה הגבוהה 

 סה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים.במוצרים, בשירותים ובכני

.8 הן המכללות העצמאיות –והדברים נכונים ביתר שאת בעניינם של המוסדות המאוגדים תחת המבקש  

על רקע  ,רחב יותר, בין היתרנלהן ניתן חופש אקדמי ותרבותי , שאינן מתוקצבות על ידי המדינה

 תפקידן הציבורי והחברתי החשוב לקידום הפלורליזם בהשכלה הגבוהה. 
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. מוסד אקדמי, ובוודאי מוסד אקדמי שאינו 1ייאמר כבר עתה כי בהינתן שתי הנחות יסוד לפיהן:   9.

אין מניעה חוקית לאפשר לימודים בהפרדה . 2לפי שיקול דעתו;  בן חורין לנהל את ענייניומתוקצב, 

הרי שלמל"ג אין כל סמכות  –, כפי שעולה גם מפסיקת בית המשפט העליון י דת ומצפוןמגדרית מטעמ

או צידוק למנוע ממוסד אקדמי עצמאי, לכל הפחות, לקיים לימודים בהפרדה מגדרית עבור ציבור 

 המבקש ללמוד באופן זה מטעמי דת ומצפון.

ה, מלמדת כי אין כל מניעה לדמוקרטיות אחרות דוגמת ארה"ב ובריטני ,השקפה מעבר ליםואכן,   10.

בהפרדה מגדרית, על אחת כמה וכמה מטעמי דת  ,לקיים לימודים נפרדים, לרבות לתארים מתקדמים

 .ומצפון

אשר היתר בנייה ללא  ובניהתכנון ל הועדוהחלטת לפי המוסדות העצמאיים דומה להחלטת מל"ג כ  11.

ים. כשם שסמכות הועדה הפרדה בין גברים לנשבו מבקשים לקיים שמן הטעם  לאולם שמחות

וזאת , מל"ג לשקול היבטים אקדמיים גרידאהתכנונית לשקול היבטים תכנוניים בלבד, כך בסמכות 

בהתאם לסמכויות הפרטניות שניתנו לה בחוק ובשים לב לחופש האקדמי המוסדי. וכשם אין כל איסור 

קיים הפרדה מגדרית אין כל איסור משפטי ל ,משפטי לקיים הפרדה מגדרית באולם שמחות פרטי

 במוסד עצמאי לא מתוקצב.

זאת ועוד, החלטת מל"ג סותרת את הנורמה המשפטית המתקיימת משך שנים, לפיהם אין כל מניעה   12.

זרועות לקיים לימודים אקדמיים בהפרדה מגדרית במוסדות להשכלה גבוהה שונים, וכך יוצא כי 

, לעומת הפרדה מגדריתמתיר לימודים ב )משרד החינוך אשר גם כיום המדינה מדברים בשני קולות

 .זאת( תהמל"ג האוסר

, שעה שגם כיום היא מאשרת לחלק ממוסדות בשני קולותואם בכך לא סגי, הרי שמל"ג עצמה מדברת   13.

ללמד בהפרדה מגדרית ללא ההגבלות האמורות  ,ואף מתוקצבים על ידה ,המפוקחים על ידה

מול המוסדות הכפופים אל  של איפה ואיפה במדיניות מפלהוהמפורטות בהחלטתה, ובכך אף נוקטת 

 להחלטה.

המשתיתים את היחס  ,עקרונות יסוד של השיטה המשפטיתיתר על כן, החלטת מל"ג חותרת תחת   14.

. למרבה זםפלורליוהת וסובלנה על עקרונות לקבוצות חברתיות בעלות מערכות ערכים שונות הראוי

 ת הריסון, האיפוק, וההשלמה עם השוני התרבותי בחברה.עקרונוהחלטה זו שמה לאל את הצער, 

.15 .מכל האמור, ומן הטעמים שיפורטו להלן, דינה של החלטת המל"ג להתבטל 

   "ההסדרים הראשוניים כלל"ל סתירהבו חוסר סמכותב החלטת המל"ג התקבלה .ב

חוקיות ובניגוד לעקרון  בחוסר סמכות מובהקכפי שנראה להלן בפרק זה, החלטת המל"ג התקבלה   16.

 .המנהל

 קובעת הגבלות על לימודים אקדמיים בהפרדה מגדרית ומגזרית "גהמל החלטת     1.ב

שעניינה "מדיניות רב שנתית  ,23.5.2017מיום  המל"גהחלטת כאמור עומדת דנן ההליך במוקד   17.

 . תשפ"ב בנושא הרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לחרדים"-לשנים תשע"ז
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ביחס לאפשרות האוכלוסייה החרדית  מהותיות הגבלות לוששקבעה המל"ג במסגרת החלטה זו,   18.

 . ומגזרית לקיים לימודים אקדמיים תוך הפרדה מגדרית

לרכוש יוכל  הוא, והוא בלבד, אשר החרדי, יעד"ה"קהל  מגדירה ותוחמת את הראשונה ההגבלה  19.

 :להחלטה 48.8בסעיף  וכך נקבע. מסגרות הלימודים הנפרדותהשכלה אקדמית ב

התלמיד למד מכתה ט' עד כתה י"ב במוסד חינוך תרבותי ייחודי  :"בנים

או  2008-כהגדרתו בחוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, התשס"ח

 במוסד בעל אורחות דת ותפיסת עולם חרדית, המצוי בפיקוח אחר של 

 .החינוך משרד

מוסד בעל אורחות דת ותפיסת למדה מכתה ט' עד כתה י"ב ב התלמידה : בנות

 עולם חרדית, המצוי בפיקוח אחר של משרד החינוך". 

.20 בקמפוסים רק יילמדו" תארים מתקדמיםלימודים ל כיוקובעת  הינה גורפת יותר, השנייה ההגבלה 

כל חרדי אשר ירצה להתקדם ללימודי  –דהיינו  .(להחלטה 49.4 סעיףהרגילות" ) ובתכניות הרגילים

 התואר השני לא יוכל עוד ללמוד בהפרדה מגדרית ומגזרית.

, תוך הגבלתה בין היתר לכיתות הלימוד בלבד תוך לאופן ההפרדה, נוגעת ההגבלה השלישית  21.

 .להחלטה( 48.6שמירת המרחב הציבורי כמרחב מעורב וכיו"ב )סעיף 

שונות בגין הפרת החלטתה, דוגמת "סנקציה תקציבית" של קבעה סנקציות המל"ג הגדילה עשות ו  22.

סמכותה של  להחלטה(. 136.2כניות מפרות )סעיף וב, ו"סנקציה אקדמית" של סגירת תהפחתת תקצ

 ול"מ נ' המל"ג. 6866/17ץ בג"הליך להטיל סנקציות מעין אלו מתבררת ב מל"ג

.23 יסוד זכויותחירויות ושל  שת רחבהקבכפי שנראה להלן, הגבלות אלו פוגעות, מעצם טיבן וטבען,  

 .חוקתיות

 בזכויות יסוד חוקתיות –באופן מובהק  –החלטת המל"ג פוגעות בההגבלות ש   2ב.  

.24 אשר נפגעות לנוכח החלטת המל"ג. ,זכויות היסוד השונותהחירויות ולהלן נמנה את  

מושכלות יסוד הן, כי "הכלל שלפיו אין מפלים בין אדם לאדם מטעמי גזע,  – לשוויון בזכות פגיעה  25.

, השלוב והשזור חוקתי יסוד עקרוןאו מעמד חברתי הוא  השקפה, דתמין, לאום, עדה, ארץ מוצא, 

בג"ץ נפרד מהן" ]דברי כב' השופט שמגר ב-בתפיסות היסוד המשפטיות שלנו ומהווה חלק בלתי

 .(1978) 806 ,800 (2)], פ"ד לבנ' שר האוצר בורקאן 114/78

של הציבור  ושוויון בחינוך שוויון ההזדמנויות זכויות היסוד שעניינןהחלטת המל"ג פוגעת במישרין ב  26.

לנוכח העובדה כי  . זאת,השכלה גבוהה או תארים מתקדמיםבכל הנוגע לרכישת  והדתי החרדי

. ללמוד באקדמיהאפשרות האת  חלק מציבור זה בפניפקטו -דהההגבלות שבהחלטת המל"ג סוגרות 

אשר איתרע מזלו ואינו נמנה על 'קהל היעד' הזכאי ללמוד לימודים  ,המדובר הן בחלקונבהיר, כי 

אשר מעוניין לרכוש השכלה אקדמית נרחבת  ,אקדמיים תוך הפרדה מגדרית ומגזרית; והן בחלק

כי לא יוכל לעשות  ,ת חייו ודתו מורים לובמסגרת לימודים לתארים מתקדמים, אך אמונתו, אורחו

 הפרדה מגדרית. מסלול לימודי בו מתקיימת כן ללא 
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. שכן, עליהם היא חלה בזכות לשוויון של מוסדות ההשכלה הגבוהההחלטת המל"ג פוגעת גם   27.

מוסדות אחרים כאשר לעומתם , הנפרדיםביחס ללימודים  כפופים להגבלות השונותאלו מוסדות 

 דתית לימוד נפרדות לציבור כניומקיימים תאינם כפופים להגבלות אלו ומרכז האקדמי לב, הדוגמת 

 המוגדר בהחלטה, וכן מקיימים תכניות לימודים נפרדות לתואר שני. "קהל היעד"רחב יותר מה

 להלן. 1בעניין זה נרחיב בפרק ד.

.28 מישורים. בעניין דנא, הפגיעה בחופש העיסוק נחלקת לשני – העיסוק בחופש פגיעה 

.29 ,, ובהםהגבוהה ההשכלה מוסדות של העיסוק בחופשהמישור הראשון, הוא הפגיעה הברורה  

כניות לימודים נפרדות לתואר ראשון לכלל , אשר מנועים מלקיים תהמכללות העצמאיות ,כמובן

  כניות נפרדות כלשהן במסגרת לימודים לתארים מתקדמים.וכן מנועים מלקיים ת ;הציבור החרדי

.30 של המוסדות האמורים. לחופש התחרותהזכות  גם בכך נפגעתיין, כי ונצ 

עליו חלות , החרדי הציבור חלק מן של העיסוק בחופשהמישור השני, הוא הפגיעה הישירה   31.

העדר יכולתו של ציבור זה  לפנות ללימודים אקדמיים.המונעות ממנו מההגבלות שבהחלטת המל"ג, 

 וביה באפשרויות התעסוקה שלו.לרכוש השכלה גבוהה פוגעת מיניה 

ההשכלה רכישת שבין  הגורדי והישירבעניין זה, נביא מדברי המל"ג בהחלטתה בדבר הקשר   32.

 להחלטה(: 37לבין האפשרות להשתלב בשוק התעסוקה בעת המודרנית )ס'  הגבוהה

 בשוק ולהצלחה להשתלבות בסיסי לתנאי הפכה הגבוהה ההשכלה"

 מי בפני חסומים המודרני במשק העיסוק מתחומי ניכר וחלק, התעסוקה

 בשוק החרדית האוכלוסייה של הנמוך ההשתתפות שיעור. זו השכלה שחסר

  ההתקדמות את מאט גם הוא, אישי הכלכלי במעמדם רק לא פוגע התעסוקה

 ".בכללותו המשק של הכלכלית

( 1999) גבוההדיני השכלה זהב וברק מדינה, בספרם -, ראו את דברי המלומדים רענן הרכמו כן  33.

 :30"(, בעמ' זהב ומדינה-הר)להלן: "

נחוצה ההשכלה הגבוהה לשם מימוש זכותו של אדם "ואכן, תפיסה זו, לפיה 

ולאו דווקא לשם מימוש זכותו לפיתוח אישיותו באופן כללי  – לחופש עיסוק

של מערכת ההשכלה  להרחבת הנגישותהיא שעמדה ביסוד המאבק  –יותר 

 הגבוהה".

, הכוללת כזכות יסוד רחבת היקףחופש הדת והמצפון הוכר בפסיקה  – בחופש הדת והמצפוןפגיעה   34.

ליו לפעול בין היתר את חירותו של הפרט להאמין ולפעול לפי אמונתו, וכן את זכותו שלא יכפו ע

גור אריה נ'   1514/01דברי כב' הנשיא א' ברק בפרשת בג"ץ ויפים לכאן  בניגוד לדתו ואמונותו.

 :9-10, בס' 267( 4, פ''ד נה)השנייה לטלוויזיה ולרדיו הרשות

)ראו א' רובינשטיין  מקובל על הכול כי חופש הדת הוא זכות יסוד במשפט הישראלי. 9"

(. לא פעם נפסק כי 175[, בעמ' 42המשפט הקונסטיטוציוני של מדינת ישראל )כרך א( ]

 ]...[" כלל יסוד הוא במערכת משפטנוחופש הדת "
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חופש זה משתרע על חירותו של הפרט להאמין,  היקפו של חופש הדת? מה  .10

)"חופש הפולחן"( )ראו: בג"ץ  פי אמונתו תוך מימוש כלליה ומנהגיה-וחירותו לפעול על

; בג"ץ 381[, בעמ' 22התנועה ליהדות מתקדמת בישראל נ' השר לענייני דתות ] 650/88

ברנזון "חופש הדת והמצפון ; צ' 528' [, בעמ23רובינשטיין נ' שר הביטחון ] 3267/97

; 76[, בעמ' 46; ר' גביזון "דת ומדינה: הפרדה והפרטה" ]406[, בעמ' 45ישראל" ] במדינת

כן -על[(. 47עיונים בהיסטוריה של המשפט" ] –הדת -הדת ושלום-ח' ה' כהן "על חופש

ו פרשת חורב )רא כולל חופש הדת את זכותו של אדם שלא יכפו עליו לפעול בניגוד לדתו

. הוא חלק מה"אני" שלוחופש הדת קשור לפרט ולמימוש זהותו.  ]...[(. 140[, בעמ' 8]

כשם שה"אני" מהווה תופעה מורכבת שאין לקבוע בבירור את גבולותיה, כן אין לקבוע 

 .את גבולותיו של חופש הדת"

למוד במסגרת כמובן, שניסיון המל"ג לכפות באמצעות החלטתה על חלק מן הציבור החרדי ל  35.

פגיעה ברורה בחופש מהווה  –ובכך לפעול בניגוד לדתו, לאמונו ולמצפונו  –נפרדת אקדמית שאינה 

  .הדת והמצפון

.36 יסודית זכות אדם לכל" בהלכה הפסוקה נקבע כי: – ובזכות לתרבות לאוטונומיה זכותפגיעה ב 

, לבחירותיו בהתאם ומאווייו מעשיו. זכות זו הוגדרה כזכותו של כל פרט להחליט על לאוטונומיה

נ' בית החולים  דעקה 2781/93 ע"אולפעול בהתאם לבחירות אלה" )דברי השופט ת' אור בפרשת 

  "(.דעקה עניין; להלן: "570, 526( 4פ"ד נג) ,"כרמל", חיפה

, 842(, בעמ' 3פ"ד מה) אלמוני' נ פלוני 5942/92"א עובמקום אחר, הבהיר כב' הנשיא שמגר בפרשת   37.

 כך :

 אישיותו את לגבש שכזה בתור אנוש יצור של ביכולתו, היתר בין, משתקף האדם כבוד"

 בחירותיו לבחור, להגשמתן בדרכים ולבחור שאיפותיו את לבטא, כרצונו, חופשי באופן

 ומצד רשות כל מצד הוגן ליחס לזכות, שרירותית לכפייה משועבד להיות לא, הרצוניות

 ...".אנוש בני בין אשר השוויון מן ליהנות, אחר פרט כל

"זכות מסגרת", המשמשת בסיס לגזירתן של זכויות ספציפיות רבות -טונומיה הוכרה כוהזכות לא  38.

 לעיל(.  דעקה עניין; וכן 357-358' בעמ, חוקתית פרשנות, ג כרך, במשפט פרשנות ברק)ראו א' 

-מסגרת חינוכית ,בין היתר ,הציבור החרדי לבחור זכות את ניתן לגזור מהזכות לאוטונומיה ,כך  39.

 .חייו אורחות ואת הקהילתית השתייכותו את, תרבותו את, אקדמית התואמת את השקפות עולמו

לפסק דינו של כב'  3, בפס' (5.1.2011)פורסם בנבו,  התחבורה משרד' נ רגן נעמי 746/07ץ "בגוראו: ]

  ."[רגן ץ"בגהשופט ג'ובראן; להלן: "

בענייננו, זכותו של חלק מן הציבור החרדי )כמפורט לעיל( לאוטונומיה ולתרבות נפגעת באופן מהותי   40.

התואמת את  אינו רשאי ללמוד במסגרת אקדמית נפרדתכי הוא  ,לנוכח החלטת המל"ג וממשי

 והשקפת עולמו. , אורחות חייו וקהילתו,רצונותיו

החופש האקדמי המוסדי, עליו נעמוד בהרחבה בפרק _  עיקרון – המוסדי האקדמי בחופש פגיעה  41.

, "(חוק המל"ג)להלן גם: " 1958-, התשי"חהמועצה להשכלה גבוההלחוק  15בסעיף  להלן, מעוגן

 שעניינו "חופש פעולה", הקובע כדלקמן:

http://www.nevo.co.il/case/17928330
http://www.nevo.co.il/safrut/bookgroup/358
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 חופש פעולה"

יניו האקדמיים והמנהליים, במסגרת תקציבו, ימוסד מוכר הוא בן חורין לכלכל ענ  .15

 כטוב בעיניו.

, מינוי והוראהלרבות קביעת תכנית מחקר  –נים אקדמיים ומנהליים" יבסעיף זה, "עני 

וכל , קביעת שיטת הוראה ולימודרשויות המוסד, מינוי מורים והעלאתם בדרגה, 

 ".או משקית אחרת חינוכיתדעית, פעולה מ

.42 ואולםסוגיית מעמדו הנורמטיבי של החופש האקדמי המוסדי טרם עמדה להכרעה משפטית ישירה,  

 בפסיקה כבר נקבע כי מעמדו של עיקרון זה רם ונישא, כדלקמן:

מאבני הראשה של המחקר האקדמי ומוסדותיו. ' הוא כי נאמר האקדמי החופש על"

 הדיבור וחופש והמצפון הדעה חופש, המשפטית שיטתנו של היסוד כעקרונותכמוהו 

 '". והביטוי

(, בפס' 24.3.2005)פורסם בנבו,  אילן נ' ד"ר צמח קיסר-אוניברסיטת בר    1185/04]ר' ע"ע )ארצי( 

ועד ארגון הסגל האקדמי הבכיר באקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים נ'   5480/14בג"ץ  ; וכן25

בג"ץ האקדמיה למוסיקה ; להלן: "85בפס' , (10.11.2016)פורסם בנבו, גבוהה  ה המועצה להשכל

 [.ומחול"

על -מעמדלעקרון החופש האקדמי המוסדי יש לתת , בנוסף, למעשה גם לעמדת המל"ג עצמה  43.

בהיותו חלק מחירות הביטוי, הנגזרת מעקרון כבוד האדם; וכן לנוכח העובדה כי החופש הן , חוקתי

האקדמי המוסדי מהווה השתקפות של החופש האקדמי האישי של הפרטים המרכיבים את המוסד 

   אשר הוכר זה מכבר כבעל מעמד חוקתי. –)ובהם מורים ותלמידים( 

מונתה על אשר  ,ת של מערכת ההשכלה הגבוההלהסדרת המשילוהוועדה  קביעותיה שלכך עולה מ  44.

על מנת לבצע הערכה מחדש של מבנה המוסדות  ,ידי ראש הממשלה, שר החינוך ושר האוצר

עמדה  . בראש ועדה זוהמל"ג והות"ת(קרי,  (הרגולטוריים המופקדים על מערכת ההשכלה הגבוהה

הוועדה בדוח מטעמה משנת ובלשון וכן היא לוותה משפטית על יועמ"ש המל"ג.  ,סיו"ר המל"ג

2014:1 

אם אין לומר כי חופש זה הוא חלק מחירות הביטוי, הנגזרת מעקרון כבוד האדם, "ה

חופש הביטוי העשוי לכלול בחובו, בנסיבות מתאימות, גם את כבוד התאגיד? לכאורה, 

. האקדמי המוסדי הוא חלק מכבודו של התאגיד, שבלעדיו נפגע כבודו פגיעה אנושה

כן, יכולתו של הפרט לממש את החופש האקדמי האישי הנתון לו שלובה ומותנית  יתר על

 העל החוקתי של החופש המוסדי-מעמד. במידה רבה בקיומו של החופש המוסדי

הנתון  השתקפות ישירה של החופש האקדמי האישימתחייב אפוא גם מעצם היותו 

 .מורים וחוקרים ,תלמידים –לכלל הפרטים המרכיבים את מוסד ההשכלה הגבוהה 

תהיינה האם ייתכן כי התערבות והגבלות חיצוניות המוטלות על החירות האישית 

, ואילו הגבלות המוטלות על חירותם האקדמית כפופות למבחני המידתיות החוקתית

                                                      

 .pdfמשילות.-/דוחcontent/uploads/2013/12-http://che.org.il/wpראו בקישור הבא:  1

http://che.org.il/wp-content/uploads/2013/12/דוח-משילות.pdf
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? והמנהלית של המוסדות להשכלה גבוהה עצמם לא תהיינה כפופות למבחנים אלה

אקדמית האישית של פרטים במוסדות להשכלה האם אפשר יהיה לשמר את החירות ה

קשה גבוהה בלא להעמיד גבולות הגנה דומים לחירות המוסדית של המוסדות עצמם? 

האדם וחרותו בהשלכתו לעניין החופש  כוונת מעצבי חוק יסוד כבוד להניח כי זו הייתה

 ". האקדמי המוסדי

בחופש האקדמי של כלל מוסדות  מובהקו , בולטבענייננו, החלטת המל"ג מתערבת באופן ישיר  45.

(, משעה שהיא ועל כך בהרחבה בהמשך – ההשכלה הגבוהה )ובהם המוסדות הנמנים על ול"מ

, ואף לימודים אקדמיים לציבור החרדי וקיום גבלות בכל הנוגע לניהולה מוסדות אלו מטילה על

של מוסדות  היסודכות . בכך נפגעת זמטילה עליהם סנקציות שונות וחמורות בגין הפרת ההחלטה

 . בהמשך( 1)ובנושא זה נרחיב בפרק המשנה ג. לחופש אקדמי מוסדי ההשכלה הגבוהה

.46 להגביל לימודיםהסיבה היחידה שלה, ה כפי שמפורט בהחלטתשכזאת עושה המל"ג, הגם ודוק,  

להבדיל  ,פגיעה בערך השוויון ובעקרון הפלורליזם המל"ג( לדעת) בכך שישבהפרדה מגדרית היא 

במצב דברים זה, על אחת כמה וכמה (. 92-94, 16קולים אקדמיים )ראה החלטת מל"ג סעיפים משי

 שהמל"ג אינה בעלת סמכות להתערב בחופש האקדמי המוסדי בנסיבות האמורות.

לוקה . כפי שנראה להלן, החלטה זאת באגד של זכויות יסוד וחירויות, החלטת המל"ג פוגעת לסיכום  47.

 לכלל ההסדרים הראשוניים.  חזיתית , שכן היא עומדת בסתירהמובהק ותחוסר סמכבפגם יסודי של 

 החלטת המל"ג עומדת בסתירה לכלל ההסדרים הראשוניים   3ב.  

צריכים להיקבע  מנחים ועקרונות כללית מדיניותכלל ההסדרים הראשוניים קובע בבסיסו, כי ענייני   48.

 3267/97בג"ץ שניתן ב המקיף, הדין פסקב כך נקבעעל ידי הכנסת באמצעות חקיקה ראשית. 

 דחייתב סקער שוא(, "רובינשטיין"ץ בג" :( )להלן1998) 481( 5), פ"ד נברובינשטיין נ' שר הביטחון

 :(לפסק דינו 19, בס' ברק הנשיא)דברי  "אומנותם"תורתם ש ישיבות בני גיוס

"כלל בסיסי של המשפט הציבורי בישראל קובע, כי מקום שפעולת שלטון מעוגנת  

המידה -ואמות הכללית המדיניות כי הוא הראוי מן, מינהלבתקנה או בהוראת 

שמכוחה הותקנה התקנה  ראשית בחקיקה יעוגנו הפעולה ביסוד המונחות העקרוניות

'הסדרים כלל הבסיסי, כי . בלשון 'טכנית' יותר קובע ההמינהלאו נעשתה הוראת 

 להיקבע צריכים - המנחים העקרונות ואת הכללית המדיניות את הקובעים' ראשוניים

צריכות לקבוע אך 'הסדרים  המינהל, ואילו התקנות או הוראות הכנסת של בחוק

 משניים'".

.49 הכרעותלפתרונן של  ידהמ-אמות לקבוע שאמור זה הוא החוקעוד קבע הנשיא ברק בהקשר זה, כי " 

 (.24" )בג"ץ רובינשטיין, בפס' הפרט לחיי ומהותיות עקרוניות, גורליות

לכל אחת לפיו: "ש ,הפרדת הרשויותעל עקרון  ,בראש ובראשונה ,מושתתכלל ההסדרים הראשוניים   50.

מן הרשויות מוקנית פררוגטיבה לעסוק בסמכות הפונקציונלית שלה בלבד )חקיקה, ביצוע ושפיטה(, 

דינו של כב'  לפסק 15ס' ] .רשאית 'לפלוש' לתחום סמכויותיהן של הרשויות האחרות"ואין היא 

)פורסם בנבו,  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים נ' ממשלת ישראל 4491/13ץ "בגהנשיא גרוניס ב

 .["הגז ייצוא"ץ בג(; להלן: "2.7.2014

http://www.nevo.co.il/case/5721443
http://www.nevo.co.il/case/5721443
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.51 של פעולה כל לפיו אשר, המינהל חוקיות עקרון הוא הרשויות הפרדת בתורת ומהותי יסודי עקרון 

; וכדברי כב' הנשיא גרוניס: ראשית בחקיקה הסמכה מכוח ורק אך להיעשות יכולה נהליתמ רשות

 יסודי בפגם כן על לוקה, המסמיך החוק של אמותיו ת"מדל החורגת שלטונית רשות של פעולה"

  (.15, בעמ' הגז ייצוא ץ"בג) "סמכות חוסר של

התפיסה כי הרשות  בסיס, על יסודהעל זכויות  להגןשל עקרון חוקיות המנהל הוא  המרכזית מטרתו  52.

 המבצעת אינה מוסמכת לפגוע בזכויות יסוד ללא הסמכה בחוק )שם, שם(. 

תוך  ,והיקפה ההסמכה אופיב מתמקדה, נגזר כלל ההסדרים הראשוניים עקרון חוקיות המנהלמ  53.

אמות המידה ושיקולי להתוות את  –שנבחר על ידי האזרחים  כגוף –שהוא מורה למחוקק 

 17)ס'  אלו שינחו את הרשות השלטונית במסגרת הפעלת סמכויותיה כלפי אזרחים ,המדיניות

 (.508, בעמ' רובינשטיין"ץ בג וכן ;הגז ייצוא"ץ בבג גרוניסהנשיא  לדברי

.54 שניתן למסדו) הסדר משני הואאו שמא מהווה הסדר ראשוני  מסוים יה האם הסדרבחינת הסוג 

מידת ההשפעה של ההסדר  ( נעשית בין היתר על סמך השיקולים הבאים:הוראות מנהלבתקנות או ב

הכרוכה בהסדר;  ובחירויותיו, הפרט בזכויות הפגיעה היקף; והשלכותיו החברתיות על הציבור

 ,למשל ,)ראו ועוד, הנדרש המקצועי והידע המורכבות מידת; העניין את להסדיר יש שבה דחיפותה

התנועה למען איכות השלטון  4374/15ץ "גדברי כב' השופט רובינשטיין, בסעיף קל"ג, בפרשת ב

 (.(27.3.2016)פורסם בנבו,  בישראל )ע"ר( נ' ראש ממשלת ישראל

-הוא זה שאמור לקבוע אמות המעגן את ההסדר הראשוני, חוקכי הניתן לומר  ,ובאופן רחב יותר  55.

 .לפתרונן של הכרעות גורליות, עקרוניות ומהותיות לחיי הפרטידה מ

, והמצפון הדת חופשהגבלות או איסורים על שבפרט נקבע כי בפסיקת בג"ץ  ,לענייננו, חשוב לציין  56.

חקיקה ראשית. וראו לעניין מסגרת , הדורש הסדרה על ידי הכנסת בהסדר ראשוני מובהקמהוות 

"ץ בגל פסיקתו של כב' השופט אור בבג"ץ מיטראל )ראו זה דברי כב' הנשיא ברק בהישענו ע

 (:512, בעמ' רובינשטיין

 אזרחי של מדת חופש על או הדת חופש על איסורים או הגבלות, נפסק כי דומהב"

 : אור שופט. כותב חברי הראשית בחקיקה מעוגנות להיות צריכות, המדינה

 החשובות היסוד זכויות מגילת עם הנמנות בזכויות פגיעה באפשרות המדובר'

י שהמחוקק הוא שיכריע הראו מן ולכן, והמצפון הדת לחופש הזכויות, ביותר והרגישות

 האופטימלי הקונצנזוס את לבטא יוכל המחוקק שרק. הטעם לכך נעוץ בכך בהן

בע"מ נ' ראש  מיטראל 3872/93"ץ בג) 'שונות ואמונות דתות לבני בצוותא חיים שיאפשר

 ."(498' עמ[(, ב15] יטראלפרשת מ – להלןהממשלה ושר הדתות ואח' )

גיוסם של בחורי  שאלתבשעסק כאמור בג"ץ רובינשטיין, עוד רלוונטי לענייננו הוא פסק הדין ב  57.

 בסוגיות עקרוניות ושנויות במחלוקתכב' הנשיא ברק כי מאחר שמדובר קבע  ושבמסגרתו הישיבות,

זכויות אדם בדמות השוויון  וטומנות בחובן התנגשות בין ,בעניינים חברתיים ולאומייםהעוסקות 

"ץ בגלהסדיר בחקיקה )הכנסת אותם צריכה  ,הרי שאלו הסדרים ראשוניים – וחופש הדת

 (.527-528, בעמ' רובינשטיין

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%203872/93
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.58 לקבוע המבצעת הרשות את להסמיך המחוקק של בכוונתו אין שעל פיה פרשניתה חזקהאמנם, ה 

 הסמכהלהצביע על  יש, כדי לסתור את החזקהברם, . סתירהל ניתנת ,ראשוניים הסדרים בעצמה

 לרשות המבצעת לקבוע הסדר ראשוני בנושא מסוים.  המאפשרתשל המחוקק 

לגבי  קפדנית פרשנות כיום נדרשת, האדם זכויות בדבר היסוד חוקי חקיקת בעקבותיודגש, כי   59.

 הוכחה, כך שנדרשת הפוגע בזכויות יסוד הסדר לקביעת בהסמכה מדוברכאשר דרישת ההסמכה, 

לפסק דינו של כב' הנשיא  26, בס' הגז ייצוא"ץ בגשל הרשות המבצעת ) מפורשת הסמכה של

 .גרוניס(

 :הפרט אל הכלל ומן

ראשונה במעלה, הנוגעת להנגשת ההשכלה עקרונית  ציבורית-חברתית בסוגיהבעניין דנא, מדובר    60.

 הגבוהה לציבור החרדי למען השתלבותו בשוק התעסוקה בישראל.

.61 פגיעה ות בחובןטומנוההגבלות הקבועות בה, כאמור בהרחבה לעיל, החלטת המל"ג בנושא זה  

ובהן גם חופש  ,הרגישות והחשובות ביותר יסודהכויות חירויות וז אגד נרחב שלב מהותית במישרין

  להחלטה(. 47", כדבריה )ר' למשל ס' נוגדים ערכים"לאזן בין  של המל"ג יומרה תוך הדת והמצפון,

ובעל השלכות חברתיות  על הציבור רבה מידת ההשפעה בנסיבות אלו, בהן מדובר בהסדר בעל  62.

ובחירויותיו הוא רחב  הפרט בזכויות הפגיעה היקףוכן בהסדר בו ; שלא ניתן להפריז בגודלן נרחבות

, אשר הכנסת הייתה בהסדר ראשוני מובהקהרי שהדין מורה מפורשות, כי עסקינן  – ומשמעותי

 חקיקה ראשית.כה להכריע בעניינו ולעגנו בצרי

שקיבלה בחוק,  מפורשת וברורהלהסמכה לחלופין, החלטת המל"ג הייתה צריכה להינתן בהתאם   63.

 .חוק אחרוק המועצה להשכלה גבוהה, ואף לא בלא בח – יןַא –ואולם הסמכה שכזו 

, החלטת המל"ג ניתנה בהעדר סמכות מובהק, תוך שהיא חותרת תחת כלל סיכומם של דברים   64.

 ההסדרים הראשוניים וסותרת אותו. לפיכך, דינה של החלטה זו להתבטל. 

נוסיף ונראה בפרק הבא, כי לא זו בלבד  . ואולם,ל על ההחלטהדי באמור על מנת לסתום את הגול  65.

שאין הסדר ראשוני אשר הסמיך את המל"ג לקבל את ההחלטה, נהפוך הוא: ישנם הסדרים 

   .החלטת המל"ג עומדת בסתירה אליהםראשוניים מפורשים המעוגנים בחקיקה הראשית, אשר 

 להוראות חוק מפורשותהחלטת המל"ג עומדת בניגוד  .ג

 לחוק המל"ג 15החלטת המל"ג עומדת בניגוד לחופש האקדמי המוסדי המעוגן בסעיף    1ג.  

 בדיןיסוד  עקרון –המוסדי החופש האקדמי   .א.1.ג

החופש האקדמי  עיקרוןנקבע המועצה להשכלה גבוהה, לחוק  15סעיף כאמור לעיל, במסגרת   66.

 האקדמיים והמנהליים, במסגרת תקציבו,יניו ילכלכל ענ בן חוריןמוסד מוכר הוא " המוסדי, לפיו

 ."כטוב בעיניו

, והוגדר בפסיקת בית המשפט העליון בין בדין זכה למעמד בכורה החופש האקדמי המוסדיעקרון   67.

 האוניברסיטה 3250/13בג"ץ  " )ר'עקרון יסוד בפעולתם של המוסדות להשכלה גבוהה":היתר, כ

  .(7(, בסעיף 9.8.2015)פורסם בנבו,  האוצר שר' נ בירושלים העברית
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מקצועי הבלעדי המסור למוסדות -כי שיקול הדעת האקדמי ,מן העבר האחד, בהתאם לכך, נקבע  68.

הוא  והפעילות החינוכית ההשכלה הגבוהה בקביעת תכני הלימוד, תכניות הלימוד ושיטות ההוראה

אילן נ' בית הדין הארצי -בר אוניברסיטת 7793/05ץ "בג. כך, למשל, נקבע בעניין רחב למדינ

 :17, בס' (31.1.2011)פורסם בנבו,  לעבודה ירושלים

 תכניותב, בתכנים החופש האקדמי מגן על המוסד האקדמי מפני התערבות ]...[" 

 החינוכית הפעילות, קביעת שיטות ההוראהלרבות  –ובחילופי הדעות  הלימודים

-מצויים בתחום השיקול האקדמיכל אלה שכן  –והמדעית ומינויים מוסדיים 

 ".המקצועי

 :260-261, בעמ' זהב ומדינה-הרדברי המלומדים את וכן ראו גם 

"אחד המאפיינים המובהקים של מוסד להשכלה גבוהה, המבחין בינו לבין מוסדות 

]...[ התפיסה  שלו חופש הפעולהההכרה בחשיבות הבטחת חינוך אחרים, הוא 

המקובלת היא כי הדרך הנאותה להבטיח את עצמאותם של אנשי הסגל האקדמי מפני 

למוסדות האקדמיים במסגרתם  הענקת אוטונומיההתערבות סמכותית היא באמצעות 

חופש לקבוע ]...[ מימוש ייעודה זה של האוניברסיטה מחייב להותיר בידיה  הם פועלים

את תחומי הלימוד ואופן את תנאי הקבלה ללימודים,  את הרכב הסגל האקדמי, בעצמה

 ".ואת תחומי המחקר ההוראה

אלבלדה ועזריאלי נ' חברת  319/65 א"עב ויפים לכאן גם דבריו של כב' השופט מ' לנדוי]

דברי המלומדים אמנון רובינשטיין ויצחק פשה  ;(213, בעמ' 204( 1כ) דפ" ,האוניברסיטה העברית

 [."רובינשטיין ופשה; להלן: "156(, בעמ' 2014) סדקים באקדמיהבספרם 

, כי ההיבטים עליוןהבהיר בית המשפט ה האקדמיה למוסיקה ומחול בבג"ץובעניין זה נציין, כי   69.

קביעת תכניות כוללים, בין היתר, "ו ,היקף-רחביהינם  האקדמיים של החופש האקדמי המוסדי

פיקוח "; וכן "לתחומי ההוראה והמחקר קביעת מדיניות אסטרטגית הנוגעת", "פיתוח אקדמיות

 (.86" )שם, בפס' ובמחקר על הסטנדרטים בהוראה

, קובע הדין כי היקף ההתערבות והפיקוח על פעילותם של מוסדות ההשכלה הגבוהה, מן העבר השני  70.

, (266בעמ' זהב ומדינה )-מלומדים הרמציינים ה , למשל,כך. םחריגיוחל רק במקרים  ,מוגבל למדי

, 700, בעמ' 697( 1, פ"ד לג)שכטר נ' המועצה להשכלה גבוהה 55/79בהישענם על האמור בבג"ץ 

 :כדלקמן

לחוק אמנם הוסמכה המועצה 'לפקח על הענקת תארים מוכרים'. אולם,  24"בסעיף 

התפיסה המקובלת היא כי מכוח ההכרה באוטונומיה של המוסדות המוכרים, הקבועה 

. בהתייחסו לעניין בהיקף מוגבל למדירשאית להחיל פיקוח המועצה לחוק,  15בסעיף 

המועצה רשאית להתערב בהחלטותיו של מוסד מוכר המשפט העליון כי -זה פסק בית

, כגון 'אם נתגלו אי סדרים חמורים, כגון שיטה רק במקרים קיצונייםלהשכלה גבוהה 

 של מעשי שחיתות ממש, בנוגע להענקת תארים במוסד פלוני'".

)עיוני משפט י"ב,  חופש אקדמילכאן גם דבריו הממצים של המלומד חיים גנז, במאמרו  ויפים  71.

בכל הקשור מקבלת תכתיבים , בדבר החופש של המוסד להשכלה גבוהה 442התשמ"ז(, בעמ' 

 לקביעת תחומי הלימוד ולאופן לימודם:
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מה  וממרכיביה את ההכרעה בשאלות הח"מ[ –]האקדמיה  אין להפקיע ממנהבשל כך, "

ולעשותה כפופה להכרעות של גופים אנושיים אחרים  ,מה לחקור ואיך, ללמד ואיך

ופש האקדמי חהמוצא של דיוננו ב . וכל זה מחזיר אותנו לנקודתבעניינים אלה

, אך כפיפות חמורה אדם ורשויותיהם ופש מתכתיבים מטעם בניחהמקצועי: פירושו 

 ."לקני־מידה רציונאליים, מקצועיים וערכיים

כן, -קביעת תכנית המחקר וההוראה היא, על"כל זאת, נקבע בפסיקה עוד מקדמת דנא, כי  לאור  72.

מי שמתיימר וכן כי " [";...] אחרת וחינוכיתרשות היחיד של המוסד, וכן נקיטת כל פעולה מדעית 

או בשל נקיטת  תכנית מחקר או הוראה זו או אחרתלהטיל על המוסד סנקציה כל שהיא בשל קביעת 

-פסטיבל למוסיקה אבו 175/71ץ "בג" )ר' פוגע בחופש האקדמי, או חינוכית פלוניתפעולה מדעית 

 (.10, בס' 821( 2כה) דפ" ,גוש קרית יערים, אגודה רשומה נ' שר החינוך והתרבות

על  מתוקצבים להשכלה גבוהה שאינם של מוסדות רחבנה מכאן נעבור לדון בחופש האקדמי המוסדי  73.

 ובהם המכללות העצמאיות. – ידי המדינה

 רחבנבעלות זכות לחופש אקדמי מוסדי  – המכללות העצמאיות.   ב.1ג.                              

בשנות התשעים של המאה הקודמת חלה רפורמה בהובלת שר החינוך דאז אמנון רובינשטיין,   74.

)תחילה דובר במכללות  על ידי המדינה מתוקצביםשאינם במסגרתה הוכרו מוסדות אקדמיים 

 (.207, בעמ' רובינשטיין ופשהבהשכלה הגבוהה ) פלורליזם, בין היתר במטרה ליצור למשפטים(

, שאינם מסובסדים על ידי כספי גופים פרטיים פלורליזם זה נוצר על יסוד העיקרון לפיו לאותם  75.

ולמם ותפיסתם הייחודית, באופן בו את השקפת ע התואם ,ונרחב מוגבר אקדמי חופשן נתו הציבור,

המתוקצבים הפועלים למוסדות אלטרנטיבה  שיהוו לימודים ושיטות הוראה תכניותלקיים יוכלו 

, שכן הם בפיתוח החופש האקדמי האישימוסדות אלו ממלאים גם תפקיד חשוב . בתבנית דומה

יחודיות, אלטרנטיביות או יאותן מסגרות מאפשרים מרחב פעולה נרחב יותר לסטודנטים המחפשים 

 עם קונפורמיזם אקדמי.בהכרח אשר אינן מתיישבות 

 , באשר למוסדות הלא מתוקצבים:207ויפים לכאן דברי המלומדים רובינשטיין ופשה בספרם, בעמ' 

ם כפי שייקבעו על ידי יאו מכללה צריכה לעמוד בסטנדרטים אקדמי אוניברסיטה"אכן, 

אוניברסיטה או מכללה כזו חשובה על מנת להוות אין להתעלם מכך שהמל"ג, אך 

ובגיוסו של סגל למוסדות להשכלה  לימודים תכניותאלטרנטיבה בשיטות הוראה, ב

מוסד להשכלה גבוהה . גבוהה המתוקצבים על ידי המדינה ושיש דמיון רב ביניהם

ים' : שם גם יוכלו אקדמאים 'סוררשאינו מסובסד חשוב גם לחופש האקדמי האישי

 אקדמי )כמו בארה"ב בתקופות שונות(".וא מפלט מפני קונפורמיזם למצ

כי היקף הפיקוח של המדינה ביחס למכללות הלא מתוקצבות צריך להתמצות  גם בפסיקה נקבע  76.

כי הם אינם מהווים נטל על תקציב , לנוכח העובדה גרידאבבדיקת הקריטריונים האקדמיים 

. למדי חופש הפעולה האקדמי המוסדי של מוסדות אלו הוא נרחב כי ,משמעות פסיקה זו. המדינה

יו"ר המועצה להשכלה  –גרבי נ' שרת החינוך התרבות והספורט  11075/04ץ "בגוראו האמור ב

 לפסק דינה של כב' השופטת ד' ברלינר: 28( בפס' 5.12.2007)פורסם בנבו,  גבוהה
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הקמתן של מכללות אלה כיון שהזכרנו את המכללות למשפטים נאמר אף זאת: "

בעיקר, ומכללות לא מתוקצבות נוספות, התאפשרה לאחר שמקימיהן, יזמים בשוק 

הפרטי, הצהירו כי הם אינם מבקשים תמיכה כספית מהמדינה ולא יהיו לנטל על 

יכולה וצריכה המדינה להסתפק בבדיקת הקריטריונים  –כיון שכך תקציב המדינה. 

 ."הא ותו לא האקדמאיים הנדרשים לפעילותם,

המל"ג מפגיעה בחופש האקדמי המוסדי של מוסדות ההשכלה הגבוהה, מנועה אם כן, בענייננו   77.

כלפיהם מתמצית  סמכותהו –לימודים נפרדות  תכניותבאמצעות הטלת ההגבלות על קיום 

 לחוק המל"ג 15עומדת בניגוד מוחלט להוראת סעיף  החלטתהכך ש, ם גרידאיבהיבטים אקדמי

 . הפסוקה ולהלכה

במסגרת  הדברים נכונים ביתר שאת, בכל הנוגע להטלת הגבלות על המכללות העצמאיותכאמור,   78.

של מכללות אלו, אשר נועדה לשרת  הפרת חירותן האקדמית הנרחבתתוך  וזאת ,החלטת המל"ג

שנקבע ביחס  ממתחם הפיקוח הצרותוך חריגה נרחבת  ,בהשכלה הגבוהה את עקרון הפלורליזם

גרידא, הנדרשים  של הקריטריונים האקדמאיים הםאשר נוגע אך ורק לדל"ת אמותי ,אליהן

  להבטחת רמת לימודים נאותה. 

(, ולפיו 79-80המקום לשוב ולציין את שתואר בפירוט גם בעתירת פורום קהלת ואח' )בס' כאן   79.

להשכלה מוסדות פרטיים  כמו גם במדינות אחרות דוגמת קנדה ובריטניה, ישנםבארצות הברית, 

בית בה לומדות נשים בלבד; , Wesleyan collage -הבהם קיימת הפרדה מגדרית, ובהם גבוהה 

קולג'  ;לגברים בלבד )עם תיזה( המדרש הגבוה בלייקווד, ניו ג'רסי, המעניק תארים ראשונים ושניים

 הנשים של אוניברסיטת סידני; ועוד כיוצא באלו.

ת תמכהנ ,שלה עקבית ומתמשכתף סותרת מדיניות התערבות מל"ג בחופש האקדמי המוסדי א  80.

להפעלת סמכות של מל"ג כלפי  ותלפיה כאשר עלו הצעות חוק, ולחלופין בקשו ,בפרשנות משפטית

שאין לה כל סמכות לכפות נורמות  טענה ,שיטתי ובהתאם לדין באופן ,המל"ג – מוסדות אקדמיים

לנוכח החופש האקדמי  ,לעניינים ערכיים ולשיקולי מדיניות על מוסדות ההשכלה הגבוהה ותהנוגע

ג דווקא עתה מדוע החליטה המל" להם כיצד לנהוג. להמליץהיא לכל היותר יכולה כי ו ,המוסדי

לכפות על המוסדות נורמות הנוגעות לענייני מדיניות, תוך איזון בין שיקולים ערכיים?! למל"ג 

 הפתרונים.

.81 אינן נבהיר, בבחינת הקדמת תרופה למכה, כי ההגבלות שבהחלטת המל"ג בסוף פרק משנה זה 

נופלת מיניה וביה  היא, שהרי טענה מעין זו העלתהוהמל"ג אף לא  נובעות משיקולים אקדמיים

שנים רבות לימודים אקדמיים המתקיימים בהפרדה  מזההמל"ג מאשרת לנוכח העובדה כי 

המכון הגבוה לטכנולוגיה בירושלים )'מכון לב' ו'מכון טל'(  :דוגמת ,ות שוניםמוסדמסגרת ב מגדרית

ולנוכח  ,'מכללת ירושלים'(-ו מורים במגזר הדתי )'מכון הרצוג'ומכללות אקדמיות שונות להכשרת 

 לא מושפעת מהפרדה מגדרית.  , על פי פשוטו של ביטוי זה,השכל הישר שמלמדנו כי רמה אקדמית

 המל"ג עומדת בניגוד להוראות חוק המל"ג בדבר איסור הגבלת חופש הדעה והמצפון החלטת    2ג.

.82 :אינה רשאית להגביל את חופש הדעה והמצפוןחוק המל"ג קובע בשלוש הוראות שונות, כי המל"ג   

.82.1 באשר להכרה במוסד להשכלה גבוהה, כך: נקבעלחוק  9בסעיף  
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"המועצה רשאית להכיר במוסד פלוני כמוסד להשכלה גבוהה על יסוד כללים 

שנקבעו על ידיה להכרה במוסדות להשכלה גבוהה, או בסוגים מהם, בנוסף 

ובלבד שכללים אלה לא יגבילו מוסד מוכר(,  –לדרישת רמה מדעית נאותה )להלן 

  ."חופש הדעה והמצפון

.82.2 טול הכרה במוסד, כי:לחוק נקבע בנוגע לכללים לבי 18 ובסעיף 

"המועצה רשאית לבטל הכרתה במוסד מוכר, על יסוד כללים שנקבעו על ידיה 

ובלבד שכללים אלה לא יגבילו חופש הדעה לביטול הכרה במוסד מוכר; 

 .והמצפון"

ב.)ג( לחוק נקבע באשר לכללים ותנאים למתן היתר למוסד להשכלה גבוהה, 21כמו כן, בסעיף   82.3.

   ". לא יגבילו חופש הדעה והמצפוןאמור כי "כללים ותנאים כ

אם כן, החוק המסמיך את המל"ג קבע באופן ספציפי ומפורש, כי על המל"ג להימנע מלהגביל חופש   83.

הדעה והמצפון של המוסדות, כאשר "בגדר זאת, המועצה מחויבת, ככל רשות שלטונית, לכבד את 

-כדברי המלומדים הר) "וחופש העיסוקחופש הביטוי, חופש הדת זכויות היסוד של האדם, ובכללן 

  (.49מדינה, בעמ' זהב ו

על ידי המל"ג במסגרת החלטתה, המטילה כאמור הגבלות גם הוא  אלא, שאיסור זה שבדין הופר  84.

 מפורשות על חופש הדת והמצפון, חופש העיסוק ועוד כיו"ב. 

 לחוק זכויות הסטודנט 4להוראות סעיף החלטת המל"ג עומדת בניגוד    3ג.

.85 , שעניינה איסור הפלייה קובעת כך:2007-לחוק זכויות הסטודנט, תשס"ז 4הוראת סעיף  

מוסד לא יפלה מועמדים או סטודנטים מטעמים עדתיים או מטעמי ארץ   )א(  .4"

, לאום, מטעמים של דתכלכלי או -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)

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

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

סוימות ושל תנאי קבלה מקלים לפי סעיף לצורך קידום קבוצות אוכלוסיה מ

 .")ב(9

חוק זכויות הסטודנט קובע מפורשות כי אין להפלות  –הנה כי כן, הדברים פשוטים וברורים   86.

סטודנטים מטעמים של דת בכל הנוגע לקבלה למסלול לימודי מיוחד. כל זאת, תוך שהחוק קובע 

 רדים לגברים ולנשים מטעמי דת אינםקיומם של מוסדות נפרדים או מסלולים נפבנושא הדת, כי 

  הפליה. מהווים
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כלפי האוכלוסייה הדתית  תוצאה מפלה שלא כדיןלאמור, המל"ג בהחלטתה מביאה לכדי   87.

המעוניינת ללמוד במסלול הנפרד, אך איננה כלולה במסגרת הגדרתו המצומצמת של "קהל היעד". 

 המל"ג.באי חוקיות פסולה נוספת המגולמת בהחלטת  אפוא מדובר

מהחוק משתמע מינה וביה כי אין כל בעיה נורמטיבית בקיום לימודים בהפרדה מגדרית  ;זאת ועוד  88.

 מטעמי דת ומצפון.

 איסור הפליה במוצריםלחוק  )ד(3החלטת המל"ג עומדת בניגוד להוראות סעיף    4ג.

ות ציבוריים, ובכניסה למקומות בידור ולמקומ )ד( לחוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים3סעיף   89.

 , קובע כך:2000-התשס"א

  –"אין רואים הפליה לפי סעיף זה 

כאשר אי הפרדה תמנע מחלק , בקיומן של מסגרות נפרדות לגברים או לנשים( 3)

, את הכניסה למקום מן הציבור את הספקת המוצר או השירות הציבורי

מוצדקת, הציבורי, או את מתן השירות במקום הציבורי, ובלבד שההפרדה היא 

בהתחשב, בין השאר, באופיו של המוצר, השירות הציבורי או המקום הציבורי, 

במידת החיוניות שלו, בקיומה של חלופה סבירה לו, ובצורכי הציבור העלול 

 להיפגע מן ההפרדה".

כך, המחוקק ביקש לאפשר נגישות לציבור הדתי לצרוך שירות ציבורי באמצעות קיומן של מסגרות   90.

 ינה מגדרית.נפרדות מבח

אלא, שגם כאן המל"ג חותרת בהחלטתה תחת יסודות החוק, ומצרה את גבולותיהן של המסגרות   91.

 תוצאה מפלההנפרדות לגברים ונשים בהשכלה הגבוהה. זאת, כאשר כפועל יוצא מהחלטה זו נגרמת 

רד, אך שאינו נמנה על קהל היעד או מעונין ללמוד לתואר שני במסלול נפהדתי עבור חלק מהציבור 

 פקטו.-שערי ההשכלה הגבוהה נסגרים בפניו דה

יתר על כן וזה עיקר, החוק קובע "ברחל בתך הקטנה" כי אין כל מניעה נורמטיבית לקיים לימודים   92.

 הנות מלימודי השכלה גבוהה. יבהפרדה מגדרית על מנת לאפשר לכל הציבור ל

להטיל  ,מקור סמכות צידוק, ובוודאי לא, אין כל שלפחות ככל שמדובר במוסד שאינו מתוקצב ,כך  93.

כאשר מסלולים אלו נועדו לאפשר נגישות לכלל  ,עליו מגבלות בנוגע ללימודים בהפרדה מגדרית

 הציבור להשכלה גבוהה.  

לסיכום פרק זה, עולה מן האמור לעיל, כי החלטת המל"ג אף עומדת בניגוד להוראות חוק   94.

 .בטלמפורשות ושונות, וגם מטעם זה דינה להת

מפלה בין מוסדות השכלה גבוהה ואינה קוהרנטית לנורמה  החלטת המל"ג .ד

   המשפטית החלה

ן ביחס למוסדות בחופש התחרות שלהמפלה את המכללות העצמאיות ופוגעת החלטת המל"ג   1.ד

 אקדמיים 
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יים אאקדמהמוסדות חלק מן החשוב לציין בענייננו, כי על אף החלטת המל"ג, היא עודנה מתירה ל  95.

המפוקחים על ידה לקיים לימודים אקדמיים בהפרדה מגדרית ללא הגבלת "קהל היעד", בהתאם 

להגדרת מל"ג. בנוסף, ישנם מוסדות, שמל"ג מאפשרת להם גם כיום לקיים לימודי תואר שני 

 בהפרדה מגדרית.

ה כך, המכון הגבוה לטכנולוגיה בירושלים )מכון לב ומכון טל( מקיים מסלולי לימודים בהפרד  96.

מגדרית עבור בוגרי חינוך ממלכתי דתי, הן ללימודי תואר ראשון והן ללימודי תואר שני. כך גם 

ועוד( מלמדות בהפרדה מגדרית בוגרים של  מכללת אפרתה מכללות להוראה )מכללת הרצוג,

 תואר שני.להציונות הדתית, לרבות במסלולי לימוד 

ניתן לאפשר לימודים במסלולים שלה סתה כך נמצאנו למדים, מהתנהלות המל"ג עצמה שגם לתפי  97.

הכיצד מל"ג מאפשרת  -שאם לא כן "קהל היעד",  אתנפרדים גם למי שאינו כלול בהגדרתה הצרה 

 הפרת נורמות של החוק כפי שהוא מפורש על ידה?!

של איפה  במדיניות מפלהכמו כן, לא ניתן לקבל את העובדה שמל"ג מדברת בשני קולות ונוקטת   98.

מוסדות שונים, תוך פגיעה בחופש התחרות של המכללות העצמאיות אשר אינן ואיפה בין 

אוטונומיות לפתוח מסלולי לימוד נפרדים עבור סטודנטים החורגים מהגדרת קהל היעד וכן עבור 

 סטודנטים לתואר שני.

, אשר לא ניתן להתירה בשום פנים בהפליה אסורה ופסולה הטבועה בהחלטת המל"גברי, כי מדובר   99.

 ופן. וא

המאפשרת לימודים בהפרדה מגדרית למוסדות שאינם  ,חורגת מפרשנות המדינההחלטת המל"ג   2.ד

 נתמכים על ידי מל"ג 

בישראל קיימות מכללות לחינוך, הכפופות אקדמית למל"ג ומתוקצבות על ידי משרד החינוך   100.

ועוד(. מוסדות אלו פעלו משך שנים, ועודן פועלות, תוך  מכללת חמדת הדרום )מכללת ירושלים,

 לימודים עם הפרדה מגדרית. תכניותקיום 

בה המל"ג, זרוע אחת של  ,כך, מתקיימת כיום מציאות אבסורדית ובלתי מתקבלת על הדעת  101.

, קובעת )ללא סמכות כאמור( נורמה משפטית המנוגדת בתכלית , שבראשה שר החינוךהמדינה

ית החלה על זרוע אחרת של המדינה, משרד החינוך, אשר מתיר גם מתיר לימודים לנורמה המשפט

 בהפרדה מגדרית ללא הגבלה. 

חזקת התקינות המנהלית מורה, כי משרד החינוך פועל בהתאם לדין. מכאן יוצא, כי בכל הכבוד,   102.

כל החלטת מל"ג, לכל הפחות, סותרת את הדין החל ואינה קוהרנטית עם הנורמה המשפטית, כ

  שמדובר במוסדות שאינם מתוקצבים.

שאינו  בל ללימודים בהפרדה מגדרית את מיהחלטת מל"ג הקובעת כי למוסדות עצמאיים אסור לק  3ד.

 סותרת פסיקה פרטנית של בית המשפט העליון – עומד בהגדרת "חרדי"

בהפרדה כפי שנראה להלן, בית המשפט העליון לא ראה כל מניעה משפטית במתן אפשרות ללמוד   103.

בהתאם להגדרת מל"ג  "חרדי"מטעמי דת ומצפון, על אף שאינו מוגדר כביקש זאת מגדרית למי ש

 בדבר "קהל היעד". 
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המל"ג לאפשר קבלת סטודנטים שאינם מוגדרים כחרדים לתכניות  חיובבעניין זה, יש לאבחן בין   104.

נושא אשר טרם  –האקדמיות בהפרדה מגדרית, שמתקיימות במוסדות המתוקצבים על ידי מל"ג 

)להבדיל מחיוב( כי גם  משפטית שאין מניעה, ההלכה התקפהלבין  –ניתנה לגביו קביעה משפטית 

 ללמוד בהפרדה מגדרית. ,מטעמי דת ומצפון ,מי שאינו מוגדר כחרדי יוכל

לפי הגדרת קהל היעד  ותכחרדי ותמוגדר ןשאינ עותרותבהם עתרו  ,מסקנה זו עולה משני פסקי דין  105.

בית הציע ללמוד במוסדות מתוקצבים בהפרדה מגדרית. בהליך אחד,  ן, כי יתאפשר להשל מל"ג

המשפט העליון להתחשב בעותרות ולאפשר להן להתקבל למסגרות הנפרדות, וקרא למל"ג לבחון 

, המל"ג עצמו אפשר את קבלת העותרות למסגרת הנפרדת, על אף שהן השניאת מדיניותו; ובהליך 

 חרדיות, ובכך העתירה התייתרה.אינן עומדות בהגדרת 

(, נקבע מפי 1.10.2013)פורסם בנבו, קושלבסקי נ' המועצה להשכלה גבוהה  5851/13כך, בבג"ץ   106.

 כבוד השופט א' רובינשטיין, כדלקמן:

"חוששנו כי אין בידינו להיעתר לעתירה...אין פירוש הדבר שהמדובר בסוף פסוק, 

מצהירה שהדברים ייבדקו "תוך כדי תנועה". לטעמנו יש מקום לשוב  והרי הות"ת

ולבדוק את ההגדרות לקראת שנת הלימודים תשע"ה, על פי לקחים שיופקו, 

לרבות הטענות שהשמיעו העותרות ומשיבות ה"פלטפורמות", וכמובן נאמרים 

אנו שמחים שלחלק מן העותרות יימצא פתרון הדברים בלא נטיעת מסמרות. 

. אנו מקוים שבמידת האפשר ייבדק גם עניינן של אחרות המעוניינות ורכאמ

בלימודים באוניברסיטאות בהרשמה מאוחרת, לפי המקובל באוניברסיטאות 

 ובמוסדות רלבנטיים אחרים ויכולותיהם".

( נקבע, כדלקמן: "נוכח האמור 14.10.2016)פורסם בנבו,  ברזון נ' מדינת ישראל 8010/16בבג"ץ   107.

יוכלו בתוכן  1והעותרת  2התשובה, לכאורה נתיתרה העתירה, שכן תלמידות העותרת בתצהיר 

 , הכל כאמור בתשובה ]...[". להגיש מועמדות ללימודים במסגרות האקדמיות החרדיות

בהליכים אלו מל"ג טענה כי הצידוק המשפטי ללימודים נפרדים מתבסס על שני אדנים כי יובהר,   108.

ל מי שמוגדר כחרדי לפי הגדרת מל"ג: הראשון, פער בלימודים אצל שמתקיימים רק אצ ,מצטברים

 האוכלוסייה החרדית; והשני, אורח החיים התרבותי של החברה. 

לפיכך, טענה מל"ג כי אין לאפשר לציבור המכונה "חרדי לאומי" ומי שלמד בחינוך הממלכתי זכות   109.

 ללמוד לימודים באופן נפרד.

בית המשפט העליון למל"ג לבחון אפשרות של קבלת סטודנטיות הציע כאמור, במקרה אחד  ,ואולם  110.

שסטודנטיות  לא ראה כל מניעה משפטית, בית המשפט העליון שמע מיניהאלו למסגרות הנפרדות. 

קבלתן ללימודים  לאפשר אתאלו ילמדו אף הן בהפרדה מגדרית, ודי היה בשיקול התרבותי כדי 

במקרה אחר, מל"ג הסכימה כי העותרות אילו זאת; ו בהפרדה מגדרית, ככל שמל"ג הייתה מאפשרת

 .ובעצמה לא ראתה בכך כל מניעה משפטיתילמדו במסגרת לימודים בהפרדה מגדרית 

מסקנת הדברים לענייננו חשובה: שמאחר שמצינו כי אין כל מניעה משפטית לאפשר לימודים   111.

ופש האקדמי המוסדי הרחב בהפרדה מגדרית למי שמטעמי דת ומצפון מעונין בכך, הרי שלנוכח הח

הנתון למוסדות עצמאיים, שאינם מתוקצבים על ידי המדינה, לא ניתן למנוע מהם ללמד בהפרדה 

ומבקש ללמוד בהפרדה מגדרית מטעמי דת ומצפון.  "חרדי"מגדרית גם את מי שאינו עונה להגדרת 
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דעתו, מה שהוא  החופש האקדמי המוסדי מונע מן המל"ג לאסור על מוסד לעשות, על פי שיקול

אפשרי במוסד מתוקצב בהתאם לשיקול דעת פרטני של המל"ג, שהרי משמעותו היא ששיקול הדעת 

 האמור יופעל על ידי המוסד עצמו.

 החלטת המל"ג סותרת עקרונות יסוד של השיטה המשפטית .ה

.112 ,עקרונות יסוד של השיטה המשפטיתלכפי שנראה בפרק זה להלן, החלטת המל"ג עומדת בסתירה  

הסובלנות  על אדניהמשתיתים את היחס הראוי לקבוצות חברתיות בעלות מערכות ערכים שונות 

 .והפלורליזם

חברה דמוקרטית וליברלית לא מבקשת אחידות הדעות, אלא עומדת על מתן ביטוי למגוון דעות:   113.

"כשם שפרצופיהן שונים כך דעותיהן אינם שוות". ביסוד התפיסה הדמוקרטית ליברלית עומדת 

האוטונומיה והחירות של הפרט לקבוע את תבנית חייו לפי מצפונו ואמונתו. לא בכדי, למוסדות 

האקדמיה, האמונים על פיתוח הידע והמחשבה, ולחוקרי האקדמיה והסטודנטים ניתנה חירות 

 יה אנו עומדים בעתירה זו.על ,ניהולית, מצפונית ומחשבתית

חרות ומשליטה אמת אחת, בבחינת כל הארץ "שפה אוי לחברה המחזיקה בפחדים מדומים מדעות א  114.

שפה אחת שנוצרת באמצעות  –אחת ודברים אחדים". על פי מקורותינו זהו חטא דור ההפלגה 

השלטת אמת אחת, בלי מתן מקום לחופש המחשבה והמצפון של האחר ושל קבוצות תרבותיות 

בטיות, פיזור וחוסר אחרות. "חטא" שתוצאתו הטבעית וההכרחית היא מחלוקת, הבדלות, ש

 .[לחטא דור הפלגה ח()בהעמק דבר על פרשת נ ראה פירוש הנציב מוולוז'ין]הידברות 

העקרונות של פלורליזם וסובלנות לקיומה של כל חברה, והמחירים ששילמו חברות  –מאז ועד היום   115.

 שלא השכילו ליישמם נשארו זהים.

נבקש להביא באריכות את הדברים המדויקים והמקיפים של המלומד ד"ר גרשון גונטובניק   116.

" )מתוך ספר הזכות לתרבות בחברה ליברלית במדינת ישראל: לחיות את הסתירותבמאמרו "

, בעריכת יובל רבין ויובל שני, התשס"ה( זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות בישראלהמאמרים 

 תיה של תפיסה הליברלית ראויה, כדלקמן: הממצים את עקרונו

תרבותית מציבה אתגר חדש לעולם הליברלי.  –"יש הטוענים כי הדילמה הרב 

ראינו כי מטיחים בליברליזם שהוא מתמקד יתר על המידה באינדיבידואל ולא 

בקבוצה. טענות אלה שגויות. הדילמה הרב תרבותית אינה חדשה לעולם הליברלי. 

היא העומדת בבסיס יצירתו. עיקרי היסוד של הליברליזם  למעשה, דילמה זו

גובשו באירופה שנחרבה ממלחמות דת. מלחמת דת משקפות התנגשות בין 

קבוצות תרבותיות. האסון שהם גרמו הולידו את המחויבות לחירות וחופש הדת 

והמצפון. המטרה הבסיסית של מחויבות חברתית זו היא לאפשר קיום, במסגרת 

ת, של קבוצות שיש ביניהם מחלוקות שורשיות בענייני מוסר ובכך חברתית אח

(, הנחת המוצא Rawlsלאפשר את קיום מפעלן התרבותי. כפי שציין רולס )

הקריטית של הליברליזם היא כי המטענים התרבותיים השונים הפועלים בחברה 

ית המטרה הליברליכולים להתנגש ולסתור זה את זה באופן שאינו ניתן ליישוב. 

היא לאפשר את המימוש התרבותי הקבוצתי הסימולטני של בני החברה באופן 
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. זו נאות. המטרה היא לאפשר מפעלים תרבותיים קבוצתיים רבים ככל האפשר

 המטרה ; ומהו הפתרון?

נקודת המוצא של הפתרון הוא בנסיגת המדינה ממעורבות בענייני התרבות של 

לטובת קבוצה תרבותית אחת על חשבון  היכולת לגייס את המדינה]...[  חבריה

רעותה עשוי להוליך לריסוק תרבותי ולחוסר יכולת לממש מפעל תרבותי של 

 הפתרון הליברלי טמון בכינונן של חירויות הפרט הליברליות]...[  קבוצה מסוימת

הסובלנות הליברלית פירושה ריסון, איפוק, השלמה עם השוני התרבותי ]...[ 

לנות הוא המאפשר את קיומה של מסגרת חברתית כוללת מונח הסוב. בחברה

. הסובלנות שהתרבויות הנבדלות זו מזו פועלות בה, והוא תנאי להמשך קיומה

דורשת כבוד לשוני בין התרבויות ולחברי התרבויות השונות. על כן חשוב להוסיף 

גם לגורמים שאינם ולציין כי הסובלנות במשטר ליברלי אינה סבילה בלבד. 

רלים יש בחברה הליברלית משקל שווה בעיצוב סדר היום הפוליטי של ליב

החברה. עלי להשלים עם מצב שבו עומדת לחברי הקבוצה התרבותית שאני 

חולק על ערכיה מכל וכל הזכות בכח להשתתף בעיצוב הספירה הציבורית 

 .והפרטית של החברה שבה אני חי

יס הסובלנות הליברלית. כאן המקום להתעכב מעט על אותו כבוד שעומד בבס

כבוד זה נובע מהיכולת שאנו מייחסים לבני אדם לכתוב את ספר חייהם בעצמם. 

על כן גם אם . אנו חוזרים למחויבות הליברלית לערכי האוטונומיה ולכבוד האדם

אני סבור שתפיסת העולם של קבוצת תרבות הינה שגויה, איני יכול לכפות על 

]...[ החברה הליברלית מכירה בערך המיוחד  תםבני קבוצה זו לנטוש את תרבו

שיש לצמיחה מוסרית מבפנים, בחשיבות שיש לייחס למימוש יכולתם של אנשים 

ושל קבוצות תרבותיות לפתח את עולמם התרבותי באופן חופשי ככל שניתן 

ומתוך הבניה פנימית ]...[ אם אדם בוחר לחיות חיים שאינם ליברלים, עלינו כמי 

 ערך האוטונומיה, לכבד זאת". שאמונים על

אה ספרו של המלומד בעניין התאמת התפיסה הליברלית הפוליטית לחברה הרב תרבותית בישראל ר  117.

  .(2008) "21 –משפט ותרבות בישראל בפתח המאה ה " מנחם מאונטנר,

עסקינן? בקבוצה תרבותית דתית, המבקשת שהמדינה תאפשר לה לקיים  במאי :מן הכלל אל הפרט  118.

לרכוש  הלפרטי להניח לכך את תפיסתה התרבותית התואמת את אורחות חייה מדורי דורות, ובהתאם

באופן נפרד. הקבוצה התרבותית לא מבקשת לכפות לימודים נפרדים על כלל  תאקדמי השכלה

 במסגרת לימודים נבדלת.  שלהם תרבותם אלא אך לאפשר לפרטיה לשמר את ,החברה

והנה, גוף שלטוני, הוא המל"ג, וגורמים לכאורה ליברלים אחרים, מבקשים לכפות אמת אחת ויחידה   119.

 אמת פשטנית, שלפיה כל הפרדה בין גברים לנשים היא פגיעה בשוויון.  –על הקבוצה 

מבקשים אלו לכפות את בקבלת התפיסות המוסריות השונות,  בסובלנות ובריסוןלפעול  תחת  120.

אינם מכבדים את זכות פרטי הקבוצה התרבותית החרדית לכתוב את כביכול, ו ,עליונותם המוסרית

, תוך התעלמות מהפגיעה במארג זכויות סיפור חייהם ולממש את זכויותיהם הדתיות והתרבותיות

 היסוד של הקבוצה התרבותית, כתוצאה מעמדתם הכוחנית והפטרנליסטית.
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שעה שקשה להבין איזו פגיעה ממשית יש לקבוצת הרוב המנסה  ,ובלנות בוטה עוד יותרחוסר הס  121.

בכל אופן, לכל היותר מדובר בפגיעה מינורית, אל מול הפגיעה באגד  ,לכפות את ערכיה; כאשר

 הזכויות הגרעיניות של פרטי הקבוצה החרדית המבקשים ללמוד באקדמיה.

רטי, אלא ערך משפטי בעל מעמד נורמטיבי. יפים לעניינו החובה לנהוג בסובלנות אינה מושג תיאו  122.

 481, בעמ' חברה קדישא גחש"א "קהילת ירושלים" נ' קסטנבאום 294/91ע"א דברי הנשיא שמגר ב

 בדבר המשמעות האופרטיבית של ערך הסובלנות, כדלקמן:

לת הגבלות על בחירותיו הרצוניות של הפרט חברה חופשית ממעטת בהט"

ונוהגת בסבלנות, בסובלנות ואף בניסיון להבין את האחר, וזאת גם כאשר 

 ".בעיני הרוב כמקובלות או כרצויות מדובר בהליכה בדרכים שאינו נראותה

לחיות בהתאם לתרבותו  הניח לפרטדבר הזכות והחובה למשפט נכבד זה קבע קביעות ברורות ב בית  123.

 להיבטים הנוגעים לתפיסה דתית והפרדה הנובעת ממנה. ובפרט בהתייחסות ,נתווואמ

חברת ציבורית שנקבע, כי אין מניעה  530( 2סד), פ''ד רגן נ' משרד התחבורה  746/07כך, בפרשת בג"ץ   124.

צון האוכלוסייה ההפרדה נובעת מרשוסעים יישבו בהפרדה מגדרית, ככל תפעיל קווי נהיגה בהם הנ

 וללא כפייה. ובלשונו של כבוד השופט רובינשטיין )בפס' ח'(: 

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

המקובלת במשפט הישראלי, חל הכלל התלמודי 'כל המשנה ידו על התחתונה' 

על קבוצה זו להראות  בהעדר טענה להסדרה חוקית,ו', ב'(.  בבא מציעא )משנה

)בין היתר(, כי הדרך בה היא מבקשת לנהוג אינה כופה את עצמה על מי שאינו 

, וכבר אמרו חכמים, מפי התנא הלל מעוניין לנהוג כך באופן הפוגע בזכויותיו

הזקן: "דעלך סני לחברך לא תעביד ]מה שעליך שנוא, לחברך לא תעשה[" 

צת אנשים כאמור עומדת בדרישה זו, ככל שקבולא ע"א(. ומנגד,  שבת )בבלי

עומדת באמת ובלא הנחות, לא רק שאין מניעה מבחינה משפטית לאפשר לה 

שכן ההתחשבות באמונותיו  - אף שיש לנסות לסייע בידה יתכן לנהוג כך,

)ראו  ובצרכיו הדתיים של כל אדם היא מעקרונות היסוד של המשפט הישראלי

 City Studios 806/88; בג"צ 429( 4נים, פ"ד לד)סגל נ' שר הפ 217/80לדוגמה בג"צ 

Inc(בג"צ 2. נ' המועצה לביקורת סרטים ומחזות, פ"ד מג ;)חורב נ' שר  5016/96

 (".1( 4התחבורה, פ"ד נא)

.125 ,יההיא אפל יתנית לפיה כל הפרדה מגדר, כבוד השופט ג'ובראן הזהיר מגישה פשטבג"ץ רגןבמסגרת  

  (:2-3ובלשונו )בס' 

כפי שציינתי, נראה כי הסוגיה הנורמטיבית, בדבר איסור כפייה של הפרדה "

בקווי התחבורה הציבורית, אינה נתונה במחלוקת בעתירה דנן, והמחלוקות 

העיקריות נוגעות לדרך יישום העקרונות. אולם פטור בלא כלום, בכל הנוגע 

ורסת כי כל גישה קיצונית אחת הגלסוגיה הנורמטיבית, אי אפשר בעתירה דנן. 

)ראו אלון  הפרדה מגדרית, מכל סוג שהוא, הינה פסולה, היא גישה פשטנית

הראל "מה הופך פרקטיקה חברתית לפרקטיקה פסולה? ההפרדה בין המינים 

)ידידיה צ'  225, 221 צדק שלי, צדק שלך, צדק בין תרבויות בתחבורה הציבורית"

הוא שגישה קיצונית מנוגדת,  מאידך, ברורהראל((.  ( )להלן:2010שטרן, עורך, 

http://www.nevo.co.il/case/5691310
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הגורסת שיש להפריד בכל תחום שהוא בין גברים לנשים, הינה גישה פסולה 

 . מציאות חיינו מורכבת יותר ]...[לחלוטין

הקו העקרוני המנחה הוא לדידי בכל הקשור לסוגיה העומדת לפתחנו, 

 שהתחשבות בשיקולי דת ובאורח חיים דתי מותרת, כל עוד היא אינה נועדה

 5016/96בג"צ . עמד על כך בית משפט זה בלכפות על אדם אחר את מצוות הדת

 פרשת חורב(: ( )להלן:1997) 34, 1( 4)חורב נ' שר התחבורה, פ"ד נא

'ההתחשבות בשיקולי הדת ובאורח החיים הדתי אסורה היא, אם הפעלת 

ההתחשבות בשיקולי הדת הסמכות נועדה לכפות על אדם את מצוות הדת. 

ובאורח החיים הדתי מותרת היא, אם היא נועדה לתת ביטוי לצורכי הדת 

... אכן, כפייה דתית נוגדת את הזכות לחופש הדת ואת כבוד  של האדם

 בות בצורכי הדת תואמת את חופש הדת ואת כבוד האדם'.האדם. התחש

גישה זו אף משתלבת עם הגישה הרב תרבותית שדובר בה בחוות דעתו של חברי 

רובינשטיין. הליברליות הרב תרבותית מכירה בחשיבות של התרבות,  השופט

 ובחשיבות השמירה על התרבות למען הגשמת זכותו של הפרט לאוטונומיה ]...[".

משפטי אופרטיבי מחייב עקרון דבריו שם, מציין כבוד השופט ג'ובראן את ערך הסובלנות כ בהמשך  126.

 לפסק דינו(:  4)בס' 

"לטעמי ראוי להדגיש כי ערך משמעותי שאמור להדריכנו בסוגיות טעונות אלו 

(; יצחק זמיר "סובלנות 1999)ראו מייקל וולצר על הסובלנות ) ערך הסובלנותהוא 

 LEE C. BOLLINGER, THE(. ראו גם2001גולדברג ) ספר מנחםבמשפט" 

TOLERANT SOCIETY (1986); ON TOLERATION (Susan Mendus & David 

S. Edwards eds., 1987); DAVID A. J. RICHARDS, TOLERATION AND 

THE CONSTITUTION (1989 .)) ערך זה הוא המפתח לגיבושו של היחס כלפי

סובלנות הליברלית דורשת מהפרט השלמה עם דעות . התרבויות שאינן ליברליות

החברה הליברלית הרב תרבותית ומנהגים תרבותיים שהוא אינו מסכים איתם. 

מבוססת יותר מכול על ערך הסובלנות, ומכירה בכלל התרבויות כראויות להגנה 

על מנת לתת לפרט לממש את אוטונומית הרצון הפרטי, ולספר את סיפור חייו. 

הסובלנות הליברלית הרב תרבותית דורשת להיות סבלניים גם כלפי במסגרת זו 

. עלינו מי שבחר בדרך חיים שונה אינו זוכה לחוסר סובלנות. מי שאינו ליברלי

להיות סבלניים גם כלפי מי שאינו סבלני כלפינו ואינו חולק עימנו אותה השקפת 

, אף שהתנהגותו עולם. עלינו להגיב באופן ראוי להתנהגותו של אדם אחר בחברה

אינה מקובלת עלינו )ראו אהרן ברק מידתיות במשפט הפגיעה בזכות החוקתית 

 ( ]...[".2010) 338והגבלותיה 

( 4), פ"ד נאחורב נ' שר התחבורה 5016/96בג"ץ כבוד השופט ג'ובראן מפנה לדברי כבוד הנשיא ברק ב  127.

תוך מתן  חרדית ליהנות מאוטונומיה תרבותיתהמ"ש בזכות של קבוצה י(. גם שם הכיר ב1997) 34, 1

 לפסק דינו(: 4-5ביטוי לערך הסובלנות )ס' 

"'אך מה הדין אם בחברה ישנם גורמים שאינם סובלניים? האם כלפיהם 

הסובלנות אינה פועלת? לדעתי, עלינו להיות עקביים בתפיסותינו הדמוקרטיות. 

http://www.nevo.co.il/case/5988844
http://www.nevo.co.il/case/5988844
http://www.nevo.co.il/case/5988844
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פי תפיסתה של הדמוקרטיה, הסובלנות המדריכה את בני החברה היא -על

עלינו להיות סובלניים גם גם כלפי חסר הסובלנות ]...[  –הסובלנות כלפי הכול 

זאת, משום שלא נוכל אחרת; זאת, משום שאם . כלפי מי שאינו סובלני כלפינו

. המשותף לא נהיה סובלניים כלפי חסר הסובלנות, נערער את הבסיס לקיומנו

קיום זה מבוסס על מגוון דעות ותפיסות, לרבות השקפות שאינן נראות לנו כלל, 

 (.79-80ובהן ההשקפה כי הסובלנות אינה הדדית' )שם, עמ' 

הסובלנות היא עקרון חברתי חשוב שיש לקדמו גם, לעיתים, במחיר פגיעה 

הן הדרך (. "הסובלנות ההדדית והפשרה 338)ראו ברק, עמ'  בזכותו של הפרט

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

120.) 

הדרישה להיות סובלניים כלפי האחר והשונה, היא דרישה שאינה פשוטה, 

המצריכה מכל אחד מבני החברה להתחשב בדעותיו וברגשותיו של כל אדם באשר 

בות ושליליות בעיניו. עמד על הוא אדם, גם אם עמדות ודעות אלו מקוממות, נתע

 כך פרופ' דוד הד:

'סובלנות היא מעצם טיבה עמדה פרדוקסלית, שכן היא תובעת הימנעות מהפעלת 

כוח כנגד עמדות ומעשים הנתפסים כבלתי מוצדקים, מגונים או שליליים. מדוע 

 עלינו לסבול השקפות וביטויים הנראים לנו מוטעים בעליל ואפילו מתועבים ]...[?

התשובה בדרך כלל לשאלה זו היא שזו הדרך היחידה לקיים חברה פלורליסטית 

 '.שבה אין הסכמה על ערכים פוליטיים, דתיים או מוסריים

על כן, סובלנות קשה מאוד להשגה, ולצערנו בחברה הישראלית פעמים רבות 

הסובלנות היא מצרך נדיר. הסובלנות צריכה לבוא לידי ביטוי במעשים 

ולא רק במילים גבוהות ולא ממומשות. עלינו להימנע ממצב בו "הכל קונקרטיים 

אך כל זאת אצל בעל הדין  –מודים שיש לנהוג בסובלנות תוך כדי עשיית ויתורים 

, 600( 3, פ"ד נג)שביט נ' חברה קדישא גחש"א ראשל"צ 6024/97האחר" )בג"ץ 

633 (1999.")) 

, פ''ד שמש-ח"כ סולודקין נ' עיריית בית  953/01ץ באופן דומה, בית משפט נכבד זה קבע בפרשת בג"  128.

, כי רשות מקומית יכולה להגביל מכירת בשר חזיר ביישוב שרוב תושביו מבקשים למנוע 595( 5נח)

מדובר בישוב שרובם ככולם כשר על כן, הנחת המוצא הייתה כי מכירת חזיר עקב פגיעה בתרבותם. ית

 אזי חוקיות איסור מכירת חזיר היא פשיטא. ,החזיר רשמתנגדים לחלוטין למכירת ב תושביושל 

 לפסק דינו:  26כך הציג כבוד הנשיא ברק את השאלה, בסעיף 

"כפר א מורכב מתושבים שרגשותיהם של כולם, פרט למיעוט מזערי, ייפגעו אם 

תתאפשר מכירת בשר חזיר ומוצריו בכפרם. ביסוד פגיעה זו ברגשותיהם מונחים 

האם מועצת הרשות רשאית לקבוע בחוק עזר כי טעמים דתיים או לאומיים. 

? חוק א אסורהמכירתו של בשר חזיר ומוצריו במיתחם הגיאוגרפי של כפר א הי

עזר זה פוגע בזכויות האדם )חופש העיסוק( של אלה הגרים מחוץ לכפר 

והמבקשים למכור בשר חזיר ומוצריו בכפר א. כן פוגע הוא בחירות המצפון של 

התושבים בשני הכפרים השכנים ושל המיעוט הזניח בכפר א עצמו, המבקשים 
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האם פגיעה זו בזכויות לקנות בשר חזיר ומוצריו בכפר א, והדבר נמנע מהם. 

 ]...[ האדם חוקית היא?

המסקנה הינה כי בכפר א, המורכב כולו )למעט מיעוט מזערי( מתושבים 

המתנגדים מטעמים דתיים ולאומיים למכירת בשר חזיר ומוצריו, ניתן לאסור 

מכירתו של בשר חזיר ומוצריו. אותה מסקנה תחול אם עניין לנו בעיר המחולקת 

ובאחת השכונות כל התושבים )למעט מיעוט זניח( מבקשים  שכונות שכונות,

לאסור מכירת בשר חזיר ומוצריו בשל פגיעה ברגשותיהם הדתיים והלאומיים. 

מקומית, והיא מבוססת -אכן, נקודת המבט של חוק ההסמכה היא טריטוריאלית

על האפשרות של חלוקת העיר לשכונות תוך התייחסות לכל שכונה כיחידה 

 פי חוק ההסמכה".-הדעת על-ית נפרדת לעניין הפעלת שיקולטריטוריאל

הנה כי כן, ביהמ"ש הכיר בזכות התרבותית של חברה לחיות במרחב הציבורי לפי תפיסתה, והפגיעה   129.

אין ש ,בענייננובחופש העיסוק לא הצדיקה פגיעה בזכות לתרבות של החברה החרדית. קל וחומר  

כל כפייה ופגיעה  ת ללמוד בהפרה מגדרית כאשר איןהחופש של בני הקבוצה החרדיאת ל ולשל

 .בזכות של אחר

חוקיות הפעלת שיקול הדעת של רשות בנוגע לנורמה הפוגעת על דלעיל דובר  בבג"ץ סולודקיןודוק,    130.

בחופש העיסוק לשם מימוש הזכות לתרבות. בענייננו, אנו עוסקים במימוש חופש וזכויות שכנגדן 

 מימושם פוגע בזכות לשוויון. נטענות טענות קיצונית כי

לפיו יש מקום, לכל הפחות, ליתן לפרט  ,את עיקרון הביזור ,הלכה למעשה ,בתי המשפט יישמו  131.

מנחם ר ופרטית. פרופסההתאגדות על דרך ה, יתלממש את תרבותו במסגרת קהילתו התרבות

חשיבות דבר הרחיב ב ,(2008) משפט ותרבות בישראל בפתח המאה העשרים ואחת, בספרו מאוטנר

 :(322)בעמ' כדלקמן  באופן המתאים לענייננו, עקרון הביזור כמענה למחלוקת בחברה רב תרבותית,

-הביזור צריך להיות עיקרון חשוב בחייה של המדינה הרב"

תרבותית. אזרחיה של מדינה כזו צריכים לסגל לעצמם תפיסה 

שלפיה אין המדינה אמורה לממש בצורה נרחבת את התפיסות 

רמטיביות שלהם, במסגרת ההסדרים האחידים שלה. אלא, הנו

תרבותית צריכים לצפות לכך שהם -האזרחים של המדינה הרב

יוכלו לממש את התפיסות הנורמטיביות שלהם באורח נרחב 

מדינתית, קרי: ברמה המוניציפלית, בקהילות -ברמה התת

תרבותיות, בהתאגדויות ]...[ בניסוח אחר ניתן לומר שהאזרחים 

תרבותית צריכים לסגל לעצמם הכרה שלפיה -ל המדינה הרבש

רק חלק מההסדרים הנורמטיביים שיחולו עליהם יהיו אחידים, 

הם יחולו על חלק  –בעוד שחלק אחר יהיו דיפרנציאליים 

 ". מהאזרחים בלבד

לא זו אף זו ומעבר לצורך, החלטת המל"ג לא רק שפוגעת בחירות המאפשרת לימוד בהפרדה   132.

לפיהן כלל האזרחים זכאים להזדמנות שווה ליהנות  ,אלא שהיא שוללת קביעות משפטיות מגדרית,

מהמשאבים הציבוריים, ובהם גם המשאבים המושקעים בהשכלה הגבוהה, תוך חלוקתם ההוגנת 
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, התנועה המסורתית נ' השר לענייני דתות  1438/98פלורליזם )ראה: בג"ץ הנוכח עקרונות השוויון ו

 (. 337( 5פ''ד נג)

יערים נ' שר -גוש קרית-פסטיבל למוסיקה אבו 175/71יפים לעניינו דברי השופט קיסטר בבג"ץ   133.

 , כדלקמן: 830-831עמ' ב, 821( 2, פ"ד כה)החינוך והתרבות

עקרון הסובלנות דורש כי האזרח והחברה לא זו בלבד שיסבלו קיום דת כלשהי "

זו בנימוס ובדרך ארץ, בל למרות שאינם מאמינים בעיקריה אלא יתייחסו לדת 

; וכן יש יפגעו בה, בל יבזוה ובל יפגעו ברגשותיהם של המשתייכים לאותה דת

-המשתייכים לדת פלונית לא יופלו לרעה בהשוואה לדתות אחרות, ועללדרוש כי 

כן אין למנוע מאת שום אדם קיים מצוות דתו בין באופן ישיר ובין בעקיפין, כגון 

. עצם הביטויים עבודה לאנשים המשתייכים לדת פלוניתידי מניעת אפשרות -על

"חביב האדם" או "אהבת הבריות" אין לו משמעות אם אינו מוצא ביטוי בגישה 

 -מעשית. הייתי מסכם את הדברים בהפניה לעקרון גדול הידוע אצלנו מיני קדם 

 מה ששנוא עליך אילו היו פוגעים בך בשל דתך או"דעלך סני לחברך לא תעביד", 

. אכן, הכלל הוא שלילי, היינו דעתך, אל תעשה לאדם בעל דת או דעה אחרת

להימנע מלפגוע, וגם לא תמיד משיגים מטרה זו בשלמותה, אבל בחברה 

המודרנית כאשר בידי המדינה מרוכזים אמצעים ואפשרויות שבלעדיהם אין 

מדינה אזרח יכול לקבל מילוי צרכיו הדתיים ולתת חינוך דתי לילדיו יש ועל ה

רובצת אף חובה פוזיטיבית להשלים אותם צרכים. לכן אם ללא עזרה פעילה של 

המדינה לא ניתן לקיים את הדת ואת מצוותיה, או את החינוך הדתי לבני העדה 

יש לצפות מאת המדינה כי תעשה כל אשר לאל ידה כדי לאפשר זאת הדתית, 

ספים מתקציבה, היינו , אם המדינה מוציאה כ, כילאזרח. עקרון השוויון דורש

מכיסם של משלמי המסים כדי לסייע לקיום דת פלונית, פולחנה, וחינוך לבני 

עדתה, זכאית עדה אחרת לצפות לסיוע דומה במקרה של צורך, ובגבולות 

. לפיכך אם מדובר על מוסיקה הדרושה לקיום פולחנה של אפשרויות המדינה

ו לדתות אחרות, אין לה למנוע עדה פלונית, והמדינה מקציבה כספים למטרה כז

סיוע דומה לעדה פלונית אם הדבר דרוש גם לקיום פולחנה, ואין לה יכולת להשיג 

 אמצעים מספיקים לשם כך".

אלא שאם המדינה מקציבה  ,היינו, לא רק שברי שאין לשלול את זכותו של פרט לממש את תרבותו  134.

 .היא צריכה לעשות זאת בשוויוניות כספים למימוש תרבות

המל"ג מבקשת לשלול אפילו את הזכות של הפרטים לקיים את תרבותם שלא  ,במקרה דנאוהנה,   135.

 באמצעות תקציב המדינה.

 יםיהחלטת המל"ג אינה סבירה לגופה ולא נותנת ביטוי לכל השיקולים הרלוונט .ו

 פגיעה באינטרס הציבורי ובזכויות הפרט        

נותנת ביטוי ראוי לאינטרס הציבורי ולמדיניות הממשלה להגדיל את בוגרי  אינההחלטת המל"ג   136.

 ההשכלה הגבוהה בקרב המגזר החרדי ולהגדיל את שיעור התעסוקה במגזר החרדי.
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שאין חולק כי המגבלות שנקבעו בהחלטת מל"ג לא רק שימנעו מקרב חרדים רבים השכלה  ,נדמה  137.

להסיג לאחור את מגמת העלייה בשיעור בוגרי אלא שהם אף עלולים  ,גבוהה והשתלבות במשק

 ההשכלה הגבוהה בקרב החברה החרדית.

ת בכללותה וגרימה , פגיעה בחברה הישראליהאחת :להחלטה זו פגיעה בת פנים רבותכי יובהר,   138.

, פגיעה חמורה באוכלוסייה השנייה; י מיצוי פוטנציאל הצמיחהאמ , אשר יסבוללפגיעה במשק

, פגיעה השלישית ;לנותני שירותים במקצועות בהם נדרש תואר אקדמיהחרדית המשתוקקת 

 הכל כפי שפורט לעיל.  ,ה החרדיתיבזכויות פרטי האוכלוסי

 את מטרת ההחלטה ואת ערך השוויון  ותההגבלות בהחלטה לא מגשימ  

בין גברים  מגדרית פוגעים בשוויון הביסוד ההחלטה עומדת ההנחה שלימודים בהפרד ,כאמור  139.

ברור כי  , שהחלטת המל"ג נוטה אליה בבירור,פטרנליסטיתה ברם, דווקא מנקודת הראות. יםונש

היא שתפגע בערך  ,שמשמעה פחות בוגרי השכלה גבוהה מקרב האוכלוסייה החרדית ,ההחלטה

 . החרדית בפרט שהיבמעמד האו בכלל, ןוהשווי

וויון ההזדמנויות. מגבירים את ש, לא יכול להיות חולק שלימודים אקדמיים והשתלבות במשק שכן  140.

 שיש בהם כדי להשפיע על שינוי תרבותי. ,מחקרלגורמים לחשיפה לידע ואף שמטבעם הם  יתכן,

האם הגבלת הנגישות של אלפי תלמידות מקרב האוכלוסייה החרדית היא שתקדם את אם כן, 

את שווין מעמד האשה בחברה?! האם הגבלת נגישות של האוכלוסייה החרדית היא שתגדיל 

 תמהנו. ההזדמנות להתפרנס בכבוד?!

  וף דברס .ז

כמבוקש ברישא וליתן  להורות הנכבד המשפט בית בזאת מתבקש ,האמור כל נוכחאשר על כן,   141.

לול"מ רשות להצטרף להליך דנן כעותר, ולחלופין כמשיב, על מנת שתישמע עמדתו, תוך פריסת 

 התמונה במלואה בפני בית המשפט הנכבד.

.142 .הול"מ נשיא המרכז האקדמי פרס ויו"ר, פרופ' רון שפיראבתצהירו של  נתמךדנן  בקשהאמור בה 

 

 

____________________  
 
 

_____________________ 
 

 עמית לוין, עו"ד
 [49065 .]מ.ר

 חגי כהן, עו"ד 
 [48983]מ.ר. 

 
 מבקש להצטרףכוח ה-באי

 צאל, כהן, לוין ושות' עורכי דין
 

 

 



 
 
 

 
 
 

 
בבג"ץ  1-4תגובות העותרים 

8683/17 
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חגי כהן

:מאת amit levin
:נשלח 11:29 2017דצמבר  04שני יום
:אל hagay@atlaw.biz
:נושא FW:  פורום קהלת  8683/17בקשה לקבלת עמדת מרשתך בנוגע לבקשת הצטרפות להליך

המועצה להשכלה גבוהה ואח' נ' ואח '.

 
 

From: Ariel Erlich [mailto:aerlich@kohelet.org.il]  
Sent: Sunday, December 3, 2017 1:28 PM 
To: amit levin 
Subject: Re:  פורום קהלת ואח' נ' המועצה  8683/17בקשה לקבלת עמדת מרשתך בנוגע לבקשת הצטרפות להליך
 .'להשכלה גבוהה ואח

 
  שלום חגי,

 זו תגובתנו:
העותרים מסכימים לצירוף ול"ם לעתירה כעותר. זאת, בשים לב לכך שלול"ם אינטרס אישי וישיר בעניין העתירה ומאחר שהצטרפותו עשויה לדעת “

  ”העותרים לסייע בהארת הסוגיה מזוויותיה השונות מבחינה עקרונית ומבחינה מעשית, ולפיכך תועיל לבירור טוב יותר של העתירה.
 
 

  , ראש מחלקת ליטיגציהרליךאריאל א  עו"ד  
 │ 

   פורום קהלת (ע"ר)
│  

   
 Adv. Ariel Erlich, Director of Litigation 
 │Kohelet Policy Forum 

 www.kohelet.org.il - Facebook - T +972-2-631-2721 - F +972-77-3182028 - C +972-54-689-1319 
 
לקוח. אם אינך הנמען הנכון, שימוש במידע האמור אסור בהחלט. אם -דוא"ל זה וכל מסמך המצורף אליו עשויים להכיל מידע הנתון לחיסיון עו"ד

 הודע לי על כך ומחק אותו. תודה רבה. קיבלת דואר זה בשוגג, אנא
 

 :<amit levin <amit@atlaw.biz , מאת13:07בשעה  2017בדצמבר  3בתאריך 

 עו"ד ארליך שלום,

פורום קהלת  8683/17ץ מצ"ב בקשת מרשי ועד ראשי המכללות הלא מתוקצבות להצטרף כעותר ולחילופין כמשיב לבג"

 ואח' נ' המועצה להשכלה גבוהה ואח'.

  שעות. 24נוכח דחיפות העניין, נודה מאד לקבלת עמדת מרשתך בעניין תוך 

  לעניות דעתנו, נוכח חשיבות הנושא ומעמדו ותפקידו של ול"ם ראוי ונכון שתתנו הסכמתכם להצטרפותו להליך כעותר.

   

   

  בברכה,  
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  עמית לוין, עו"ד 

   

  

   

  2661ת.ד  5126002, בני ברק 14קומה  V-TOWER, 23רח' בר כוכבא   

   

  050-6202290נייד:  076-5410018פקס:  076-5410017טל:   

   

  tlaw.bizwww.a Website:  

   

דין או עבורו, ונועד לשימושם של הנמענים הנזכרים לעיל בלבד והינו חסוי. תשדורת זו עשויה להיות למטרת -ידי עורך-המידע הכלול בתשדורת זו וצרופותיה נשלח על
לט. אם תשדורת זו התקבלה אצלך בשוגג, אנא מחק/י את מתן ייעוץ משפטי והינה פרטית. אם תשדורת זו לא יועדה אליך, דע/י כי כל החזקה או הפצה שלה אסורות בהח

  כל עותקיה וצרופותיה והשמד/י כל העתק אחר בכל אמצעי אחסנה או הצגה שיצרת מתשדורת זו או מצרופותיה ודווח/י על כך לשולח מיד. תודה.

   

 



 
 
 
 

בבג"ץ  1-3תגובות המשיבים 
 6500/17ובבג"ץ  8683/17
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חגי כהן

:מאת Meital Buchman Schindel
:נשלח 16:39 2017דצמבר  03ראשון יום
:אל amit levin
:עותק hagay@atlaw.biz; Tehila Roth; Tsion Abunie
:נושא RE: נ' פורום קהלת ואח 8683/17ג בנוגע לבקשת הצטרפות להליך "בקשה לקבלת עמדת מל '

.'המועצה להשכלה גבוהה ואח

 עמית שלום, 
  

                   אנו נותיר את הבקשה לשיקול דעתו של בית המשפט. 
  

  בברכה, 
  

 שינדל, עו"ד | מחלקת הבג"צים, פרקליטות המדינה -מיטל בוכמן

 02-6467011פקס:     02-6466701טלפון: 

 MeitalSc@justice.gov.il דוא"ל:
__________________________ 

              פרקליטות המדינה
 

From: amit levin [mailto:amit@atlaw.biz]  
Sent: Sunday, December 03, 2017 1:38 PM 
To: Meital Buchman Schindel 
Cc: amit@atlaw.biz; hagay@atlaw.biz 
Subject: "פורום קהלת ואח' נ' המועצה להשכלה  8683/17ג בנוגע לבקשת הצטרפות להליך בקשה לקבלת עמדת מל
 .'גבוהה ואח

 
 שינדל שלום, -עו"ד מיטל בוכמן 

פורום קהלת ואח' נ'  8683/17מצ"ב בקשת מרשי ועד ראשי המכללות הלא מתוקצבות להצטרף כעותר ולחילופין כמשיב לבג"ץ 

 המועצה להשכלה גבוהה ואח'.

  שעות. 24בעניין בקשת ההצטרפות תוך  1-3העניין, נודה מאד לקבלת עמדת המשיבים  נוכח דחיפות

לעניות דעתנו, נוכח חשיבות הנושא ומעמדו ותפקידו של ול"ם ראוי ונכון שתתנו הסכמתכם להצטרפותו להליך (פנייה זו נשלחה גם 

  לעו"ד נדב שמיר).

  
  בברכה,  
  

 עמית לוין, עו"ד 
  

  
   
  2661ת.ד  5126002, בני ברק 14קומה  V-TOWER, 23רח' בר כוכבא   
   
  050-6202290נייד:  076-5410018פקס:  076-5410017טל:   
   
  www.atlaw.biz Website:  
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דין או עבורו, ונועד לשימושם של הנמענים הנזכרים לעיל בלבד והינו חסוי. תשדורת זו עשויה להיות למטרת -ידי עורך-המידע הכלול בתשדורת זו וצרופותיה נשלח על

זו התקבלה אצלך בשוגג, אנא מחק/י את  מתן ייעוץ משפטי והינה פרטית. אם תשדורת זו לא יועדה אליך, דע/י כי כל החזקה או הפצה שלה אסורות בהחלט. אם תשדורת
  כל עותקיה וצרופותיה והשמד/י כל העתק אחר בכל אמצעי אחסנה או הצגה שיצרת מתשדורת זו או מצרופותיה ודווח/י על כך לשולח מיד. תודה.

  



 
 
 
 

תגובת העותרים בבג"ץ 
6500/17 
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חגי כהן

:מאת Hagai Kalai
:נשלח 12:22 2017דצמבר  04שני יום
:אל amit levin
:עותק hagay@atlaw.biz
:נושא Re:  8683/17בקשה לקבלת עמדת מרשך בנוגע לבקשת הצטרפות להליך כמשיב להליך 

המועצה להשכלה גבוהה ואח' נ' פורום קהלת ואח '.

 שלום עמית,
  

  תגובתנו:
  

, מסר כי: "העותרות יבקשו כי בית המשפט יתיר להן להשיב לבקשה בנפרד, 6500/17עו"ד חגי קלעי, ב"כ העותרות והעותרים בבג"ץ 
  ימים". 14בתוך 

  
  בברכה,

  
  חגי

 
 

   קלעי, רוזן ושות' 
  ,6525724תל אביב  30רחוב קלישר 

  03-7943065, פקס: 03-7943040טלפון: 
30 Kalisher St. Tel Aviv,  

Israel 6511205  
,7943040-3-+972 Tel:  

7943065-3-+972 Fax: 
  

  
 
2017-12-03 12:35 GMT+02:00 amit levin <amit@atlaw.biz>: 

 עו"ד קלעי שלום,

פורום קהלת  8683/17מצ"ב בקשה מרשי ועד ראשי המכללות הלא מתוקצבות להצטרף כעותר ולחילופין כמשיב לבג"ץ 

  ואח' נ' המועצה להשכלה גבוהה ואח'.

  שעות. 24נוכח דחיפות העניין, נודה מאד לקבלת את עמדת מרשך בעניין תוך 

   

  בברכה,  

   

  עמית לוין, עו"ד 
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  2661ת.ד  5126002, בני ברק 14קומה  V-TOWER, 23רח' בר כוכבא   
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ת זו עשויה להיות למטרת דין או עבורו, ונועד לשימושם של הנמענים הנזכרים לעיל בלבד והינו חסוי. תשדור-ידי עורך-המידע הכלול בתשדורת זו וצרופותיה נשלח על
בשוגג, אנא מחק/י את מתן ייעוץ משפטי והינה פרטית. אם תשדורת זו לא יועדה אליך, דע/י כי כל החזקה או הפצה שלה אסורות בהחלט. אם תשדורת זו התקבלה אצלך 

  פותיה ודווח/י על כך לשולח מיד. תודה.כל עותקיה וצרופותיה והשמד/י כל העתק אחר בכל אמצעי אחסנה או הצגה שיצרת מתשדורת זו או מצרו

   

 



 
 
 
 

בבג"ץ  4תגובת המשיבה 
6500/17 
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חגי כהן

:מאת amit levin
:נשלח 11:15 2017דצמבר  04שני יום
:אל hagay@atlaw.biz
:נושא FW:  נ' פורום קהלת ואח 8683/17בקשה לקבלת עמדה בנוגע לבקשת הצטרפות ללהליך '

.'המועצה להשכלה גבוהה ואח

 
 

From: תמר בנתורה [mailto:tamarv@KNESSET.GOV.IL]  
Sent: Monday, December 4, 2017 11:04 AM 
To: amit levin 
Subject: RE:  פורום קהלת ואח' נ' המועצה להשכלה  8683/17בקשה לקבלת עמדה בנוגע לבקשת הצטרפות ללהליך
 .'גבוהה ואח

 
 שלום עמית,

 ד אביטל סומפולינסקי: אין התנגדות לצירוף המבקש כצד להליך. עמדת ב"כ הכנסת, עו"
 

 בברכה,
  תמר

  
  

  תמר בנתורה,
 מתמחה אצל עו"ד אביטל סומפולינסקי 

 הלשכה המשפטית של הכנסת 
tamarv@knesset.gov.il 

 02-6408650טל': 
 02-6753495פקס: 

 
 

From: amit levin [mailto:amit@atlaw.biz]  
Sent: Monday, December 4, 2017 10:38 AM 
To: תמר בנתורה <tamarv@KNESSET.GOV.IL> 
Cc: amit@atlaw.biz; hagay@atlaw.biz 
Subject:  פורום קהלת ואח' נ' המועצה להשכלה גבוהה ואח 8683/17בקשה לקבלת עמדה בנוגע לבקשת הצטרפות ללהליך '. 

 
 לכבוד לשכה משפטית כנסת ישראל

פורום קהלת ואח' נ'  8683/17ן כמשיב לבג"ץ מצ"ב בקשת מרשי ועד ראשי המכללות הלא מתוקצבות להצטרף כעותר ולחילופי

 המועצה להשכלה גבוהה ואח'.

 נוכח דחיפות העניין, נודה מאד לקבלת את עמדתכם בהקדם.

  
  בברכה,  
  

 עמית לוין, עו"ד 
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ל בלבד והינו חסוי. תשדורת זו עשויה להיות למטרת מתן ייעוץ משפטי והינה דין או עבורו, ונועד לשימושם של הנמענים הנזכרים לעי- ידי עורך- המידע הכלול בתשדורת זו וצרופותיה נשלח על
עותקיה וצרופותיה והשמד/י כל העתק אחר  פרטית. אם תשדורת זו לא יועדה אליך, דע/י כי כל החזקה או הפצה שלה אסורות בהחלט. אם תשדורת זו התקבלה אצלך בשוגג, אנא מחק/י את כל

  שיצרת מתשדורת זו או מצרופותיה ודווח/י על כך לשולח מיד. תודה.בכל אמצעי אחסנה או הצגה 
  



 
 
 

 8תגובת המשיבה הפורמאלית 
 6500/17בבג"ץ 
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חגי כהן

:מאת Maya Tsemach
:נשלח 14:10 2017דצמבר  04שני יום
:אל 'amit@atlaw.biz'; 'hagay@atlaw.biz'
:עותק Eliran Ozana; Pepi Yakirevich
:נושא RE:  בקשה דחופה לקבלת עמדת האוניברסיטה העברית בנוגע לבקשת הצטרפות להליך

המועצה להשכלה גבוהה ואח' נ' פורום קהלת ואח 8683/17 '.

 שלום רב, 
  

  לאוניברסיטה העברית בירושלים אין התנגדות להצטרפות מרשכם לעתירה. 
  

  בכבוד רב ובב"ח,
 

 

  | עו"ד מאיה צמח
  

  לשכת היועצת המשפטית
  האוניברסיטה העברית בירושלים

  +972.2.5880013+ | פקס 972.2.5882943טל' 
mayat@savion.huji.ac.il 

Maya Tsemach | Adv. 
 

Office of the General Counsel 
Hebrew University of Jerusalem 
Tel +972.2.5882943 | Fax +972.2.5880013 
 

 

From: Pepi Yakirevich  
Sent: Sunday, December 3, 2017 4:49 PM 
To: Eliran Ozana <elirano@savion.huji.ac.il>; Maya Tsemach <mayat@savion.huji.ac.il> 
Subject: FW:  פורום קהלת ואח' נ' המועצה  8683/17בקשה דחופה לקבלת עמדת האוניברסיטה העברית בנוגע לבקשת הצטרפות להליך
 .'להשכלה גבוהה ואח

 
 
 

   
 
 
  

  
  | היועצת המשפטית פפי יקירביץ, עו"ד

  לשכת היועצת המשפטית
  האוניברסיטה העברית בירושלים

+ | פקס 972.2.5882923טל' 
972.2.5880013+  

pepiy@savion.huji.ac.il 

 

 
Pepi Yakirevich, Adv. 
Legal Adviser 
The Hebrew University of 
Jerusalem 
Tel: 972-2-5882923/5 

 

 

 
 

From: amit levin [mailto:amit@atlaw.biz]  
Sent: Sunday, December 3, 2017 14:43 
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To: Pepi Yakirevich <pepiy@savion.huji.ac.il> 
Cc: hagay@atlaw.biz 
Subject: RE:  פורום קהלת ואח' נ' המועצה  8683/17בקשה דחופה לקבלת עמדת האוניברסיטה העברית בנוגע לבקשת הצטרפות להליך
 .'להשכלה גבוהה ואח

 
 בטעות לא צורף הקובץ

 

From: amit levin [mailto:amit@atlaw.biz]  
Sent: Sunday, December 3, 2017 2:42 PM 
To: pepiy@savion.huji.ac.il 
Cc: amit@atlaw.biz; hagay@atlaw.biz 
Subject:  פורום קהלת ואח'  8683/17בקשה דחופה לקבלת עמדת האוניברסיטה העברית בנוגע לבקשת הצטרפות להליך
 .'נ' המועצה להשכלה גבוהה ואח

 
 לכבוד הלשכה המשפטית האוניברסיטה העברית בירושלים

פורום קהלת ואח' נ'  8683/17י המכללות הלא מתוקצבות להצטרף כעותר ולחילופין כמשיב לבג"ץ מצ"ב בקשת מרשי, ועד ראש

 המועצה להשכלה גבוהה ואח'.

 שעות. 24נוכח דחיפות העניין, נודה מאד לקבלת עמדתכם בעניין בקשת ההצטרפות תוך 

 נודה לאישור קבלת המייל.

  
  בברכה,  
   

  עמית לוין, עו"ד 
  

 
  
  2661ת.ד  5126002, בני ברק 14קומה  V-TOWER, 23רח' בר כוכבא   
   
  050-6202290נייד:  076-5410018פקס:  076-5410017טל:   
   
  www.atlaw.biz Website:  
   

דין או עבורו, ונועד לשימושם של הנמענים הנזכרים לעיל בלבד והינו חסוי. תשדורת זו עשויה להיות למטרת מתן ייעוץ משפטי והינה - ידי עורך- המידע הכלול בתשדורת זו וצרופותיה נשלח על
ת זו התקבלה אצלך בשוגג, אנא מחק/י את כל עותקיה וצרופותיה והשמד/י כל העתק אחר פרטית. אם תשדורת זו לא יועדה אליך, דע/י כי כל החזקה או הפצה שלה אסורות בהחלט. אם תשדור 

  בכל אמצעי אחסנה או הצגה שיצרת מתשדורת זו או מצרופותיה ודווח/י על כך לשולח מיד. תודה.
  



 
 
 

 9תגובת המשיבה הפורמאלית 
 6500/17בבג"ץ 
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חגי כהן

:מאת amit levin
:נשלח 11:33 2017דצמבר  04שני יום
:אל hagay@atlaw.biz
:נושא FW : 8683/17בקשה דחופה לקבלת עמדת מכללת הדסה בנוגע לבקשת הצטרפות להליך 

.'המועצה להשכלה גבוהה ואח' נ' פורום קהלת ואח
:קבצים מצורפים  pdf.8683-17בגצ  -בקשה  להצטרף כעותר 

 
 

From: Matan Menachem [mailto:matanm@yraveh.co.il]  
Sent: Sunday, December 3, 2017 3:31 PM 
To: amit@atlaw.biz 
Subject: FW:  פורום קהלת ואח' נ'  8683/17בקשה דחופה לקבלת עמדת מכללת הדסה בנוגע לבקשת הצטרפות להליך
 .'המועצה להשכלה גבוהה ואח

 
 שלום עמית,

 ועד ראשי המכללות הלא מתוקצבות להליך. למכללה אקדמית הדסה אין התנגדות להצטרפות
  בכבוד רב,

  מתן מנחם 
  

 

Matan Menachem, Adv. 
Partner 
 
Jerusalem Office 
26 Usishkin St. P.O.Box 7722  
Jerusalem 91077, Israel 
Phone: 972-2-5635232 
Fax: 972-2-5610232 
 

matanm@yraveh.co.il 
www.yraveh.co.il  

 
 
 
Tel-Aviv Office 
20 Lincoln St., Rubinstein House (16th floor) Tel-
Aviv 67134, Israel 
Phone: 972-3-5620303 
Fax: 972-3-5618558 
 

 

    

  
    

  

Deal Makers Awards 2012: Israel Project Finance Law Firm of the Year;  
ACQ Global Awards 2012: Israel Commercial Law Firm of the Year;  
Deal Makers Global Leading Firms Award 2012: Israel Banking & Finance 
and M&A Law Firm of the Year 

This e-mail (including any attachments) is for the sole use of the intended recipient and may contain 
confidential information which may be protected by legal privilege. If you are not the intended 
recipient, or the employee or agent responsible for delivering it to the intended recipient, you are 
hereby notified that any use, dissemination, distribution or copying of this communication and/or its 
content is strictly prohibited. If you are not the intended recipient, please immediately notify us by 
reply e-mail or by telephone, delete this e-mail and destroy any copies. Thank you.  

  Please consider the planet before printing this email 

 
 

From: amit levin [mailto:amit@atlaw.biz]  
Sent: Sunday, December 03, 2017 2:46 PM 
To: Ruthi Weinbach <ruthi@hadassah.ac.il> 
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Cc: amit@atlaw.biz; hagay@atlaw.biz 
Subject:  פורום קהלת ואח' נ' המועצה להשכלה גבוהה ואח 8683/17בקשה דחופה לקבלת עמדת מכללת הדסה בנוגע לבקשת הצטרפות להליך '. 
 

 לכבוד לשכת הנשיא מכללת הדסה,

פורום קהלת ואח' נ'  8683/17מצ"ב בקשת מרשי ועד ראשי המכללות הלא מתוקצבות להצטרף כעותר ולחילופין כמשיב לבג"ץ 

 להשכלה גבוהה ואח'.המועצה 

 שעות. 24נוכח דחיפות העניין, נודה מאד לקבלת עמדתכם בעניין בקשת ההצטרפות תוך 

 נודה לאישור קבלת המייל.

  
  בברכה,  
   

 עמית לוין, עו"ד 
  

 
  
  2661ת.ד  5126002, בני ברק 14קומה  V-TOWER, 23רח' בר כוכבא   
   
  050-6202290נייד:  076-5410018פקס:  076-5410017טל:   
   
  www.atlaw.biz Website:  
   

ל בלבד והינו חסוי. תשדורת זו עשויה להיות למטרת דין או עבורו, ונועד לשימושם של הנמענים הנזכרים לעי-ידי עורך-המידע הכלול בתשדורת זו וצרופותיה נשלח על
בשוגג, אנא מחק/י את מתן ייעוץ משפטי והינה פרטית. אם תשדורת זו לא יועדה אליך, דע/י כי כל החזקה או הפצה שלה אסורות בהחלט. אם תשדורת זו התקבלה אצלך 

  שיצרת מתשדורת זו או מצרופותיה ודווח/י על כך לשולח מיד. תודה.כל עותקיה וצרופותיה והשמד/י כל העתק אחר בכל אמצעי אחסנה או הצגה 
  

 

Click here to report this message as SPAM  
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 16תגובת המשיבה הפורמאלית 
 6500/17בבג"ץ 
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חגי כהן

:מאת Haim Zicherman
:נשלח 17:03 2017דצמבר  03ראשון יום
:אל 'amit levin'
:עותק hagay@atlaw.biz
:נושא RE:  בקשה לקבלת עמדת מרשתך הקרייה האקדמית אונו בנוגע לבקשת הצטרפות להליך

המועצה להשכלה גבוהה ואח' נ' פורום קהלת ואח 8683/17 '.

 שלום עמית, 

 8683/17תירוש נ' המועצה להשכלה גבוהה. עתירה בבג"ץ  6500/17אני מייצג את הקריה האקדמית אונו, המשיבה בבג"ץ 
  אוחדה לעתירה זו. 

, איננה מתנגדת להצטרפות ועד ראשי המכללות הלא מתוקצבות כעותר ולחילופין כמשיב. 16הקריה האקדמית אונו, היא המשיבה 

  בברכה, חיים זיכרמן 

From: amit levin [mailto:amit@atlaw.biz]  
Sent: Sunday, December 3, 2017 1:44 PM 
To: Haim Zicherman  <hz@neto.net.il> 
Cc: amit@atlaw.biz; hagay@atlaw.biz 
Subject:  פורום קהלת ואח' נ' המועצה  8683/17בקשה לקבלת עמדת מרשתך הקרייה האקדמית אונו בנוגע לבקשת הצטרפות להליך
 .'להשכלה גבוהה ואח

 עו"ד חיים זיכרמן שלום,

פורום קהלת ואח' נ'  8683/17מצ"ב בקשת מרשי ועד ראשי המכללות הלא מתוקצבות להצטרף כעותר ולחילופין כמשיב לבג"ץ 

 צה להשכלה גבוהה ואח'.המוע

 שעות. 24בעניין בקשת ההצטרפות תוך  1-3נוכח דחיפות העניין, נודה מאד לקבלת עמדת המשיבים 

בברכה,  

עמית לוין, עו"ד 

 2661ת.ד  5126002, בני ברק 14קומה  V-TOWER, 23רח' בר כוכבא   

 050-6202290נייד:  076-5410018פקס:  076-5410017טל:  

 www.atlaw.biz Website: 

ות למטרת מתן ייעוץ משפטי והינה דין או עבורו, ונועד לשימושם של הנמענים הנזכרים לעיל בלבד והינו חסוי. תשדורת זו עשויה להי- ידי עורך- המידע הכלול בתשדורת זו וצרופותיה נשלח על
עותקיה וצרופותיה והשמד/י כל העתק אחר  פרטית. אם תשדורת זו לא יועדה אליך, דע/י כי כל החזקה או הפצה שלה אסורות בהחלט. אם תשדורת זו התקבלה אצלך בשוגג, אנא מחק/י את כל

על כך לשולח מיד. תודה.בכל אמצעי אחסנה או הצגה שיצרת מתשדורת זו או מצרופותיה ודווח/י 



 תצהיר





 כח-יפוי




	Blank Page



