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כידיד בית המשפט בית המשפט הנכבד מתבקש לאשר את צירופם של המבקשים כמשיבים בעתירה 

 מטעמים כדלהלן:

לקראת סיום השנה השלישית ללימודי תואר ראשון  המבקשים הם סטודנטים חרדים .1

קמפוס נפרד ה ,מכללה למינהלה -מסלול האקדמי של ה בני ברקבקמפוס  הלומדים ,במשפטים

 .ומיועד לציבור החרדי

מהצד של סטודנטים  ייחודית זווית ראיה ,בפני בית המשפט הנכבדלהציג עוניינים מ המבקשים .2

  .בסוגיה הנדונה םולחוות את דעת בין המינים חרדים שלומדים במכללה בה מתקיימת הפרדה

אין  בעתירה זו.עתירה זו נוגעת בעניינם של רבים וטובים מבני המגזר החרדי, אך מקומם נפקד  .3

בית המשפט הנכבד  מי מבין המשיבים שייפגע באופן אישי מקבלת העתירה, אין מי שיציג בפני

 ., את הפגיעה הקשה אם עתירה זו תתקבלאת הצד השני של המטבע

, את בעת שהוא שוקל אם ללמוד לתואר ראשון שעובר עלם צעיר מי יכול לתאר את לבטי הנפש .4

מי ייטיב להסביר את ההקרבה של צעיר חרדי אקדמיה בכלל, במוד ם ללכת ללההתחבטות א

, אליה הוא הורגל כל חייוהישיבתית את דרך הלימוד והגמרא בעת שהוא נאלץ לעזוב את דפי 

את הפער העצום אותו הוא נדרש להשלים לאור זאת שהכלים שהוקנו לו בצעירותו לא לקחו 

 .בחשבון לימודים אקדמאים

 פתיחת של ישירה נגזרת היא, מאליו מובן דבר האינ המבקשים ידי על זו בקשהגשת ה עצם .5

 עתירה אלו שערים. המשפט בעולם זכויותיהםעמוד על ל ויכולתם בפניהם האקדמי העולם שערי

  .ולאטום לסגור חותרת זו

ומה הפרדה במוסדות להשכלה גבוהה, אפשרות לוביטול ההמשמעות של קבלת העתירה מה  .6

  ? דלתה של האקדמיה בפני הציבור החרדיהעקיפה של סגירת המשמעות 

דנים אודותיה  ,וברת לסוחרהעסחורה ל מדובר במשלשאלה זו העותרים כלל לא מתייחסים. 

 לשמוע ולגלות הבנה לנסיבות המיוחדות האופפות אותה. מנסים לא אך 

לא ניתן להקל ראש  .למאפיינים הייחודיים של המגזר החרדי יםמתייחס םאינ העותרים .7

רו הלימוד באקדמיה עבו .בעובדה שאדם חרדי מעצם מהותו הוא חלק מקבוצת מיעוט מתבדלת

היא טומנת בחובה סגנון  .היא כוללת ספרות שבחלקה אינה מקובלת .דבר של מה בכך אינו

הסטודנט החרדי הממוצע לימודים אחר וצורך לשנות לא מעט תפיסות מקובלות ומושרשות. 

משלם על כך מחירים אישיים וחברתיים לא פשוטים. פעמים שזו הסביבה הקהילתית שלא 

ים זו אף הסביבה המשפחתית, הקרובה ביותר, שלא תמיד מכילה מקבלת זאת בעין יפה, פעמ

 ומעכלת את הבחירה. 

חיובו של אדם חרדי ללמוד במוסדות בהם אין הפרדה מגדרית, היא פגיעה ממשית מעבר לכך  .8

פקטו בפני מרבית -. חיוב כזה הוא סגירת שערי האקדמיה דהבאורח חייו אליה הוא הורגל

אופן מהימן, לתאר ב יכולים הצדדים לעתירה ןשל החלטה כזו אי את תוצאותיההציבור החרדי. 

עמם הם חיים ובלב עצמם הם שוכנים. מכל  ,בלבהם דברים שש, לפי כפי שיכולים המבקשים



4 

 

 ,בנושאנכבד ללא שמיעת דעתם של המבקשים המשפט ה-ודאי שהתמונה שתוצג בפני בית מקום

 לא תהיה מלאה. 

יותר מכל צד אחר  כי המבקשים ייטבו להסביר ולהציג בפני בית המשפט הנכבד ,דעת לנבון נקל .9

הן את הסיבות הנכונות  על המגזר החרדי הן את המשמעות הנכונה של קבלת העתירהבעתירה, 

 די העותרים. י-שהן שונות בתכלית מאלה הנטענות עלבבסיס ההפרדה, העומדות 

בעולם שבו תואר תנאי סף לימודים אקדמאיים, כל תפקיד ציבורי דורש ככמעט במדינה שבה  .10

במקום בו כל עו"ד מחויב ללמוד ולקבל תואר אקדמי אקדמי הוא תנאי סף כמעט בכל עבודה, 

, משמעותו של תואר "(המל"גהמועצה להשכלה גבוהה )להלן: "במשפטים במוסד שהוכר על ידי 

לבין  ,וד בעיסוק ראוי ומפרנסבכבוד ולעבהוא ההבדל בין הזכות להתקיים  - או העדרואקדמי 

פשוט נבלה " לבין "גדולה מלאכה שמכבדת את בעליהבין " להיות שואב מים וחוטב עצים.

 ". בשוק ואל תזדקק לבריות

הסיבה  .פש העיסוקחופוגעת ב המעצם מהות כתנאי לקבלה לעבודה,הדרישה לתואר אקדמי  .11

. אולם אם בית ללמוד ולקבל תואר ראשוןשכל אדם יכול  ,היא בגינה פגיעה זו נחשבת כמידתית,

סגירת האקדמיה בפני צעירים  ,היא המעשית יקבל את העתירה, המשמעות זה נכבדמשפט 

לתואר ראשון במוסדות שמאפייניהם התרבותיים אינם מאפשרים להם ללמוד  ,חרדים

  פגיעה חמורה בזכויות היסוד שלהם לחופש העיסוק.גם  מדוברמשכך מעורבים, 

המוכרת כ"זכותו של אדם לכתוב את קורות  ,פגיעה בזכות לאוטונומיהזאת מדובר במלבד  .12

חייו". כמו גם, בזכות לכבוד הנפגעת מעצם הקביעה כי אדם לא יוכל לבוא בחברה הכללית אלא 

לקיים את אורחות חייו של אדם עצם זכותו זו פגיעה ב .אם ישנה מאורחות חייו באופן יסודי

 לפי אמונתו הדתית היא זכות יסוד חוקתית של חופש הדת. לפי הבנתו ובכלל זה 

מעולם לא קיבלו את  המבקשים אינם מתיימרים להיות מייצגם של הציבור החרדי באשר .13

כל אותם להציג את נקודת מבטם של  בבית המשפט הנכבדאולם אנו מבקשים  1.הסמכות לכך

מיטיבים להכיר את לבטיהם  שכמונו מבקשים לרכוש השכלה אקדמית ושאנו צעירות וצעירים

 ַדְרִכי. ַמְצִליחַ  ָנא ובתפלת ֱהֵיה .ומצוקותיהם

לאור זאת מבוקש מבית המשפט הנכבד לאשר בקשה זו ולאפשר למבקשים להציג בפני בית  .14

 המשפט הנכבד זווית אחרת, מעניינת, מרתקת, שתמחיש כי העולם הוא לא "שחור ולבן".

 ואלה נימוקי הבקשה: 

מכללות בהפרדה  תכנית חומש והמשך הפעלת לאשרהמל"ג היא בהחלטת זו, עניינה של עתירה  .15

 .ללימודי תואר ראשון לנשים וגברים

, העותריםשני דברים יצא קצפם של על אם נסכם את הטענות העולות מן העתירה, נראה כי  .16

מם של לימודים אקדמאיים בכיתות ום וקילסטודנטיות האחד ההפרדה עצמה בין סטודנטי

בהם לומדים רצות בכיתות שהיות ונשים אינן רשאיות לההטענה השנייה היא  .מעורבותשאינן 

                                                        
 .(צא. ,יןרסנהד ,בבליפסיסא, ) בן גביהא של וכמעשהו 1
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ומנגד גברים רשאים להרצות בפני נשים )כביכול( הרי שהמכללות יעדיפו לקבל לעבודה  גברים

בעירוב מין ות לחלוטין ובטענות נפרד מדוברפגיעה בערכי השוויון, היות וגברים ולא נשים תוך 

 נפרד דבר דבור על אופניו. כל טענה בדון בנ ,בשאינו מינו

בעתירה זו נעשה ניסיון להפוך את הקערה על פיה, כביכול המל"ג צריך  נתחיל בטענה הראשונה, .17

 בהתאם לחוקלמצוא מקור חוקי שיאפשר לו לאשר לימודים בהפרדה, אך ההיפך הוא הנכון, 

לאשר הכרה במוסד אם  מל"גב מחויב ה21-ו 9, סעיפים 1958-ח"תשי, ההגבו להשכלה המועצה

 מילא את התנאים שפורסמו ברשומות.

שמאפייניו התרבותיים תרבותי מיעוט שפגיעה בשוויון נדרשת לשם הגנה על ענייניו של בעת  .18

צרכיו של המיעוט, והאינטרס של המדינה  .ין בכך כל פגם, או הפלייה כלשהיאאמחייבים זאת, 

במתן מענה לצרכיו, עשויים להצדיק יחס לא שוויוני ואף הפרדה בין קבוצות שהן כשלעצמם 

 2.אביטןראה עניין בנות מעמד שווה. 

ייתכן והיה ממש  ובמכללות, תרישה חרדית לכפיית חלוקה מגדרית באוניברסיטאואם הייתה ד .19

עובדתית כל אדם יכול ללמוד באוניברסיטה או  פני הדברים,לא כך הם  .העותריםבטיעוני 

 סטודנטיתאו  סטודנטפוגעת בשום  נהאיההפרדה בקמפוסים החרדיים ולכן מכללה מעורבת, 

 Brownדין הידוע בפרשת ה-המבקשים ללמוד ללא הפרדה. יודגש כי בכך נבדל ענייננו מפסק

יחד עם בני  ללמודני קבוצה אחת ינתית שמנעה מבהמוזכר בעתירה. שם דובר בהפרדה מד

קבוצה אחרת. לא כן בענייננו, כל אדם חופשי ללמוד במוסדות מעורבים, ואילו רק עבור בני 

  ., מוצעים הלימודים בהפרדההמעוניינים בכךקבוצת מיעוט 

המל"ג אינו  .מעוניינים ללמוד בכיתות נפרדות ,המיעוט החרדירוב רובם של בניו ובנותיו של  .20

נפגע מכך, איזה סטודנטית יכולה לטעון שהיא מעוניינת  העותריםבין מי בכלל מ .אוסר זאת

? הרי היא יכולה ללכת ללמוד בכל  ללמוד בכיתה של בנים ורק בגלל מינה לא מקבלים אותה

איזה בחור חרדי יכול לטעון שהוא נפגע כתוצאה מכך שהוא לא יכול  .אוניברסיטה שתבחר

  ? ביחד עם סטודנטיות בשעה שבכל רגע יכול הוא ללכת ללמוד במקום מעורב ללמוד

בין המסלולים לגברים והמסלולים לנשים, והטיעון לפיו קיים חוסר  העותריםההשוואה שעשו  .21

ההשוואה צריכה להיות למקומות בהם אין  ה.מיסוד מהפגו ,בכמות המסלולים וההיצע שוויון

את ההפרדה כדי לאפשר גם לגברים וגם לנשים ללמוד כל טענתם יש לבטל שהרי להפרדה, 

לכן צריך לבחון האם בכך שקיימת הפרדה סטודנט לא יכול ללמוד בקורס  .מקצוע אותם יחפצו

שהרי האפשרויות של  . ברור שאם נעשה את ההשוואה הזו, נמצא שאין כל פגיעה,שהוא מעוניין

לא נראה שבעתיד הקרוב )בחמש שנים  ות.בלתי מוגבל ןמי שמוכן ללמוד במוסדות מעורבים ה

ן בנמצא כלל שאיובהפרדה, הקרובות( יהיה מצב בו מתקיים קורס ייחודי לחרדים בלבד 

 באקדמיה.

העותרים מתעלמים בהשוואה שעשו בין המסלולים לגברים בהפרדה לעומת המסלולים לנשים  .22

בהפרדה, מכך שמדובר בעניין של היצע וביקוש, הא ותו לא. ולכן קיים שוויון מהותי וזאת 

                                                        
 .297( 4פ"ד מג) אביטן נ' מינהל מקרקעי ישראל 528/88 בג"ץ 2
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מאחר ולמעשה המכללות מקימות את המסלולים לפי הצרכים והביקוש מצד הסטודנטים, ואם 

רים המעוניינים ללמוד אומנות הרי שמכללת בצלאל לא פותחת מסלול אין מספיק סטודנטים גב

 זה לגברים, אין בכך פגיעה בשוויון המהותי. 

המבקשים אינם מתיימרים להציג  .כלל הילכתיההפרדה המגדרית אינה  כיטוענים  העותרים .23

ם הלכה, וודאי שאינ יכפוסק יםלא ידוע העותריםשנאמר בזהירות  .את הדעה ההלכתית

כל רב חרדי מוכר יפסוק ללא לעומת זאת  .מגזר החרדישבים לפוסקי הלכה המקובלים בנח

ההפרדה נדרשת מדבקותנו בהלכה, כי אסור ללמוד בכיתה מעורבת.  ,צורך להניד עפעף

  אלה אורחות חיינו.מאמונתנו הדתית ומתפיסת עולמנו, 

ענים שלו היו משתכנעים לא ברור מדוע נדרשו העותרים לסוגיה זו, שהרי אין העותרים טו .24

שמדובר בכלל הלכתי, היו נסתמות טענותיהם. העותרים עומדים על דעתם ללא קשר למעמדה 

ההלכתי של הדרישה להפרדה בין המינים. העובדה, שאין לעותרים אלא לקבלה ושהמבקשים 

 תתקבל. כ"ידיד בית המשפט",בקשה זו לצירופם לאחר ש להרחיב בעניין בחוות דעתם יבקשו

בציבור החרדי שהיא קיימת עובדה  .בעניין תרבותיגם עניין ההלכתי, מדובר בנוסף לזאת ועוד  .25

 ,עוטף אותו בטלית יו!( אב!!קיימת הפרדה מגדרית מגיל בית ספר. כשילד מגיע לגיל שלוש )

 לא דברים מראיית עיניו על זאת כדי לשמורכשהוא עטוף בטליתו לתלמוד תורה מוליך אותו ו

יחד עם  לומדפוגש במין השני וודאי שהוא לא  לאכמעט הוא התבגרותו , ומאז ועד טהורים

כל מקבלות את החינוך לפיו "בנות יעקב כל ל ילדה חרדית מתחנכת על צניעות, כך גם כ בנות.

 ". כבודה בת מלך פנימה

האם אלו הן אורחות חייו של הציבור החרדי, לטוב ולמוטב, אין במסגרת עתירה זו כדי לדון  .26

ן מחלוקת, השנויות ב ןאינש עובדות, ערכי יותר, שוויוני יותר, אלו הן אורח חיים זה טוב יותר

 מן המפורסמות שאינן צריכות ראייה.

, בהפרדה מגדריתשמאפייניה התרבותיים דוגלים קבוצת מיעוט בעת שהאם דווקא באקדמיה  .27

 כל מי .חרדיכ חילוני סטודנטאין כאן פגיעה בשום הרי  .נכפה עליהם לימודים מעורבים

המיעוט  .למוד בכל מקום שליבו חפץליכול  ,שמעוניין ללמוד במוסד שאינו מקיים את ההפרדה

 .גבר לא לומד עם אשה ולהיפך .שני המינים בשווהל. ההפרדה היא הוא זה שמבקש את ההפרדה

 קבוצת של העצמה בכך יש מדוע שנאסור את ההפרדה? למי מהם. האין פה שום פריבילגי

 . המיעוט

או  Brownהטענה בפרשיות מסוגן של  3.משדרת שהיא הנחיתות תחושת היא, בהפרדה הבעיה .28

". ברור וידוע כי לבנים ביקשו שלא ללמוד עם שחורים, ממי נפרד מיהיא שברור וידוע "קעדאן 

המקור  ולא להיפך. ברור וידוע שיהודים ביקשו למנוע מערבים להתגורר עימם, ולא להיפך. זהו

, ההפרדה בין נשים לגברים ובין בתכלית שונים הדברים לענייננו .לאותה "תחושת נחיתות"

  גברים לנשים בשווה, ואינה משדרת תחושת נחיתות, למי מבין המינים.

                                                        
 .258( 1, פ"ד נד)קעדאן נ' מנהל מקרקעי ישראל בג"ץ 3
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לעומת  של מרצות בקמפוס חרדי לגברים, ןהעדרהעולה מהעתירה לפיה,  ענה השנייהלגבי הט .29

ל, ראשית כ .ולא נשים מוסדות יעדיפו לקבל גברים ממילאשים, גברים שיכולים להרצות בפני נ

 האם החד גדיא נכון עובדתית.  .אמתיתה עפגיבכלל לא ברור האם קיימת 

עמדת  .מידתית ועומדת בתנאי פסקת ההגבלהמינורית והרי שהיא בטענה זו, ממש  ככל ויש .30

)על יקבע ישאלא  ,הנפרדיםאינו קבלת העתירה וסגירת הקמפוסים  הפתרוןהמבקשים היא ש

, כך ככל שהוא קיים בשוויוןהסדר אשר יתקן את הפגיעה ידי המל"ג או בית המשפט הנכבד( 

מאחר  השוויוןיתקיים בכך  .שבימי ההפרדה המיועדים לבנות בלבד, ילמדו מרצות בלבד

ושווה "רק" מרצות ובכך י לימודי נשים, ילמדו בזמןו ,ומרצים ילמדו בימי הלימודים לבנים

  מעמדם למרצים.

הוא  העותרים ים, האם הפתרון שמציעוקיימת פגיעה בערכי השוויון גם אם נניח שנכון הדבר .31

לו מישהו מעוניין המידתי והסביר ביותר, האם לא ניתן למצוא פתרון נכון יותר, זה נראה כאי

הפרדה  ים, האם לא ניתן לחייב את המוסדות שמקיימולשתות את המים התינוק לשפוך את

במוסדות בהם אין הפרדה. )היינו שקיים היחס כמו  ,להחזיק אותו יחס של צוות גברים ונשים

הם חלק  העותרים ם, אך נראה שבכל המוסדות בהבין מרצים למרצות וחלטמציעים שוויון מ

 בין גברים לנשים, בבחינת טלו קורה מבין עינכם(. האם אכןמוחלט אין שוויון  ,מהסגל האקדמי

 .נתמהה?  הוא לסגור יון היחידהפתר

והפגיעה האנושה בזכותם  ,כאשר מניחים על כפות המאזניים את אלו שייפגעו מקבלת העתירה .32

שעל פי רוב הינן )מבלי להידרש לכך להתפרנס ולחיות בכבוד, לעומת הפגיעה המינורית במרצות 

הצר שווה בנזק נראה כי אין , (כאלו ששברו את תקרת הזכוכית ,בעלות תארים מתקדמים

 המלך.

וקיימת פגיעה בערכי השוויון, עדיין אין בכך כדי לקבל את  העותריםשצודקים גם אם נניח  .33

 שלטונית. חוק או לביטול פעולהו של העתירה, פגיעה בערך חוקתי לא מביאה בהכרח לביטול

ה בערך חוקתי מובהק, תנאים שבהם למרות פגיע 4בבית משפט נכבד זה נקבעו בפרשת מזרחי,

ישנם תנאים שיכולים לעמוד מול הערך החוקתי, בפסיקה נקבעו מבחני הפגיעה, מידתית עדיין 

 אחרות ובנסיבות, הביטוי חופש על מסוימות בנסיבות מוותרים על שלושת מבחניו ועוד. כולנו

 השאלה היא מה מונח על כף המאזניים., התנועה חופש על

 

 בית המשפט"  כ"ידיד יםצירוף המבקש

גיבוש עמדה הכיר בית המשפט הנכבד במוסד "ידיד בית המשפט" ובתרומתו ל" 5,וזליק בהלכת .34

 " שעומדת בפני בית המשפט. והלכה המשקפת את מגוון המצבים והבעיות שבסוגיה

                                                        
 (.1995) 221(, 4פ"ד מט) בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' מגדל כפר שיתופי ואח' 6821/93ע"א  4
 .(1999) 554, 529( 1, פ"ד נג)וזלי נ' מ"יק 7929/96מ"ח  5

http://elyon1.court.gov.il/Files/96/290/079/a19/96079290.a19.HTM
http://elyon1.court.gov.il/Files/96/290/079/a19/96079290.a19.HTM
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של קריטריונים לצירוף "ידיד בית משפט", ובין היתר: מהות  גובשה בפסיקה רשימה לא סגורה .35

הגוף המצטרף ומומחיותו; ניסיונו של הגוף והייצוג שהוא מעניק לאינטרס שבשמו הוא מצטרף; 

סוג ההליך והפרוצדורה הנוהגת בו; מהות הצדדים הישירים להליך; התרומה הפוטנציאלית 

  ותומכים בבקשה.מבחנים אלה מתקיימים במקרה שלפנינו לדיון. 

וף מוסדר, אין בזה כדי למנוע מבית המשפט לצרף את המבקשים כידיד אינם גאף ש המבקשים, .36

יביע את עמדתו בסוגיה שעדיף גוף אשר מאגד סטודנטים חרדיים, ייתכן והיה בית המשפט. 

ֵאין ֲאָנִש גוף נבחר שכזהלא ידוע למבקשים על קיומו של האמורה, אולם,  ים, ִהְשַתֵדל , וִבְמקֹום שֶׁ

 6ִלְהיֹות ִאיש.

, ותחילת התמחותלתואר במשפטים לקראת סיום לימודיהם  סטודנטיםהינם מבקשים ה .37

 עניינית.הציג בפני בית המשפט הנכבד עמדה מסודרת ולוביכולתם 

מתבקש כידיד בית המשפט,  להצטרפותהדברים יש מקום  מטבע ,עתירה לבג"ץבמדובר היות ו .38

נפגעים מי שמייצגים טוב יותר את הוייתן לומשמעויותיה ע את ליבת הסוגיה שבית המשפט ישמ

 בבית המשפט. להשמיע את קולם  ,מקבלת העתירה העיקריים

למבקשים ולכל לעומת זאת קבלת העתירה היא לכל היותר נזק כספי, של המשמעות למשיבים,  .39

סטודנט חרדי, המשמעות של קבלת העתירה הינה הרבה יותר מאשר כספית, היא נוגעת ללב 

קבלת העתירה ולו בצורה חלקית, תפגע  .רה הפרטית של כל סטודנט חרדיישל הקריליבה 

לקבל השכלה  ים. היא תפגע בזכותםחרדינערה ונער של כל  לשיוויןבזכות לקיום בכבוד ובזכות 

היה מצופה כי העותרים  .התרבותיים הייחודיים םבמאפייניהוהם דת שלבערכי הפגוע מבלי ל

 שוויוןלאור ערך הדווקא יטו כתף למאמץ של המל"ג לשילובם של בני המגזר החרדי באקדמיה, 

  .אותו הם מרימים על נס

'ציבורי' יש מקום לשקול הצטרפותו של עותר כי " זה נכבדקבע בית המשפט  7,בעניין פנחסי .40

נוסף או משיב 'ציבורי' נוסף אם מתוך בקשתו נראה כי הוא מוסיף לעמדת הצד אליו הוא 

מבקש להצטרף. אין מקום להצטרפותו של עותר 'ציבורי' נוסף או משיב 'ציבורי' נוסף אם 

מתוך בקשתו נראה כי הוא חוזר על עמדות שכבר נטענו על ידי הצד אליו מבקש הוא 

אינם יודעים לעת עתה מהי עמדת יתר המשיבים והאם עמדתם של  המבקשים ."להצטרף

אינם צפויים להיפגע אישית  המבקשים תיוצג כדבעי בפני בית המשפט הנכבד. המבקשים

יכביד על , ואין הם אלא שליחי ציבור. הדבר לא מתוצאות העתירה, אינם מבקשים דבר לעצמם

 ניהול ההליך נשוא בקשה זו. 

כל הכבוד המשיבים לעתירה זו, מעולם לא חוו את התחושות והשיקולים עם , זאת יש להבהיר .41

הנכבד את השיקולים ואת מערכת  של סטודנט חרדי, הם לא יוכלו להציג לבית המשפט

זונים העדינה בתוך תוכי הציבור החרדי על כל גווניו. באשר אינם נמנים על בני המגזר האי

                                                        
 .ה ב ,אבותמשנה,  6
 (.1996) 370, 364( 4פ"ד נ)ח"כ רפאל פנחסי נ' היועץ המשפטי לממשלה  5368/96בג"ץ  7
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את משמעות ההפרדה ועילותיה, ולא יוכלו להבהיר החרדי ובנותיו, המשיבים לא יוכלו להבהיר 

 את משמעות קבלת העתירה לציבור זה.

כ"ידיד בית  יםצירוף המבקשממילא יש טענות שרק סטודנט חרדי יוכל להבהיר בעמדותיו ו .42

זוויות אחרת, שונה, מאתגרת שאין מי מבין לקבל בית המשפט הנכבד להמשפט", יאפשר 

  .גהלהציהמשיבים הקיימים שיוכל 

מערכת השיקולים השנייה עניינה בשאלה, אם להתיר את " 8,בעניין אלוני ,עוד נקבע .43

או של משיבים נוספים, כאשר הבעיה המשפטית כבר נפרשה ממילא  ההצטרפות של עותרים

ומחכה לבירור נאות. במסגרת מערכת השיקולים השנייה ייבחן, בין היתר,  לפני בית המשפט

ות יהיה כדי לתרום תרומה מחדשת, שהיא בעלת פלהניח, כי בהצטרמחד גיסא, אם יש יסוד 

משמעות בהקשר לסוגיה המתבררת לפני בית המשפט, ואם יש, מאידך גיסא, מקום לחשש, 

-קבלת חוות" בעניינו ברור כי צירופו של צד נוסף-שהבירור הנאות של הנושא ילקה בשל אי

המבקשים הם פרי חינוכו של מוסד  .שתכדי לתרום תרומה מחדבה המבקשים יהיה דעת מטעם 

לתת לבית המשפט הנכבד ו ,יכולים לתרום תרומה מכרעתשהוא אחד המשיבים לעתירה. הם 

את הכלים להבין את השיקולים שהביאו את המל"ג ואת המוסדות המשיבים להקים את 

ק שיש חשש מתקיים בעניינו ביתר שאת, אין ספ אלוניהקמפוסים הנפרדים. גם הפן השני בעניין 

כידידי בית  בשל אי צירופם של המבקשים ,נאות של הנושא ילקה בחסרהכבד שהבירור 

 . המשפט

אינם יכולים להשכיל המוסדות המשיבים והמל"ג  ?של קבלת העתירהמהי המשמעות העמוקה  .44

 ,זו מהפכה אדירה יש לפעולתם למשך שנות דוריאת עומק הפעולה בה הם נקטו ואלהבין 

 בית לפתיחת המכללות והקמפוסים הנפרדים. בהחלטה החיו

מבחינת נתונים מהפכה זו כבר קורמת עור וגידים בתוככי הציבור החרדי, כאשר ניתן לראות  .45

האקדמיה מלבד היותה יותר ויותר סטודנטים חרדים שמשלבים אמונה והשכלה, תורה ועבודה. 

דעות, אם תתקבל העתירה  מעניקה תואר שפותח אפשרות להתפרנס בכבוד, היא מהווה גשר של

  כל זאת ירד לטמיון.

מחובתנו להשמיע את קולנו ולהיות פה לסטודנטים הבאים בעקבותינו. להיות פה לכל אותם  .46

ילה, יומם ול, אך הם מתחבטים בזה אלה שעדיין לא קיבלו את ההחלטה ללכת ללמוד תואר

מהאתגר העצום למלאות  , לחשש מפני הבלתי נודע,לעיתים זו התקווה היחידה למצוקותיהם

ועתה עתירה זו אם  את חובתו של האדם כלפי משפחתו ולפרנס את עולליו לחם לפי הטף.

 . חלומותיותסתום את הגולל על האפשרות לבחור איך להגשים את  ,תתקבל

אף בימי בחורתם כי הם יפנו ללמוד באקדמיה, גם המבקשים עצמם לא חשבו בשחר ילדותם או  .47

ומודעתו של כל אחד ואחד ביחס לעצמו, לסביבתו, לחלומותיו, הביאו אותו  אך נסיבות החיים

לבחור במודע בדרך הזו. וזה למעשה סוד הקסם היכולת לבחור, אם תתקבל עתירה זו תישלל 

 . , על ערך השוויון כבר דיברנוזה מגיע להם כמו לכל אחד אחר, היכולת לבחור מרבים וטובים

                                                        
 (.1987) 32, 1( 2פ"ד מא) המשפטים שר' נ אלוני שולמית כ"ח 852/86בג"ץ  8



10 

 

כדי להבין את מורכבות  ,את הקול הנוסף שחסר לבית המשפטרק המבקשים יכולים להשמיע  .48

את ספסל  בצערהסטודנט החרדי ואת מערכת השיקולים שבכלל יכולה להביא בן ישיבה לעזוב 

למרות מערכת לחצים נגדיים מתוך המערכת החרדית.  ,הישיבה ולצאת ללימודים אקדמאיים

 זר לא יבין זאת. 

יר את עיני בית המשפט כמה התערבות בכל פסיק במצב יוכל להא ,מי שחווה זאת בעצמו רק .49

אפקט לימודים אקדמאיים יוצרים שינוי תודעתי עמוק,  זו.מגמה  יהקיים, יכול להביא לשינו

 .הפרפר בכל המובנים

, למבקשים אין עניין אישי בעתירה, אך יש להם היכרות וניסיון רב שנים מתוך המגזר החרדי .50

וללים שבמשך מרבית חייהם תורתם הייתה אומנותם היחידה. המבקשים הם בוגרי ישיבות וכ

 -מסלול האקדמי שנות לימודיהם בקמפוס החרדי ב של לקראת סיוםהמבקשים מצויים כך גם 

 מכללה למינהל, כך שהם מכירים היטב את מכלול ההיבטים שעתירה זו מעלה. ה

במעמד "ידיד בית המשפט",  יםשיקולים של מאזן הנוחות נוטים אף הם לטובת צירוף המבקש .51

  .כדי לסרבל את הדיון או להכביד עליו כךבאשר אין ב

להצטרף לדיון דכאן במעמד ידיד בית  יםאשר על כן מתבקש בית המשפט הנכבד לאשר למבקש

 .אפשר להם להציג את עמדתם המפורטתהמשפט ול
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