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 בהחלטת היא, העותרים ידי על זה משפט בית של לפתחו הובאה אשר, זו עתירהעניינה של  .1

 וגברים לנשים, החרדי לציבור בהפרדה מכללות הפעלת והמשך חומש תכנית לאשר"ג המל

 .ראשון תואר ללימודי

בית המשפט את חוות דעתם המבוססת על היכרותם עם האמונה להלן יביאו המבקשים בפני  .2

הדתית בקהילה שהם נמנים עליהם, עם אורחות חייה ועם מציאות הלימודים בקמפוס חרדי 

 במסגרת תכנית המח"ר, כזה שהם למדו בו.

המבקשים יביאו בפני בית המשפט ביסוסים לקביעות להלן: ההפרדה כנגדה הוגשה העתירה  .3

יעה בשוויון; היא נדרשת מן האמונה הדתית, אורחות החיים והתרבות של אינה מהווה פג

הקהילה החרדית; הדרך ללימודים מעורבים פתוחה בפני כל מי שמעוניין או מעוניינת בכך; 

ביטול ההפרדה יגרום לפגיעה קשה הן בצעירים החרדים ובצעירות החרדיות והן בחברה 

 הישראלית.

 

 ונשים גברים בין בשוויון פוגעת אינה החרדיים בקמפוסים המגדרית ההפרדה

 לפגיעה המביאה בהתנהגות המטרה מהי לבחוןלקבוע שישנה פגיעה חוקתית בשוויון, יש  כדי .4

 בלתי להפרדה רצון או עליונות תחושת מתוך מסוים ציבור ומדירה מפלה היא בבסיסה והאם

 ויון המהותי.רק במידה והתשובה חיובית, הרי שיש כאן פגיעה בשו .מוצדקת

, יותר ראוי ומי יותר טוב מי ןיבחהל הפרדהה מטרת איןשבעניינו  היא,המבקשים עמדת  .5

 מהשני יותר ראוי או יותר טוב, יותר נעלה שהוא מי יש לפיה טענה על מבוססת אינה ההפרדה

 בהיסטוריה אחרות הפרדה מזירות לחלוטין שונה היא בכך. בשני להתערבב מכבודו שלמטה או

 .בעתירה שהוזכרו

לפיה "נפרד אבל הידועה  Brownבפרשת אמירה המפורסמת טענתם של העותרים והפנייתם ל .6

 המלומדת כדבריאמירה זו נכונה בהקשרים רבים, אך לא בכל ההקשרים.  ,שווה אינו שווה"

דמוקרטיה מחייבת שוויון, אולם שוויון הוא ערך מורכב. הדרך הטובה להשגת רות גביזון: "

מחיקת ההבדלים ושילוב בני הקבוצות השונות  -ולא בכל הנסיבות  -ון אינה תמיד שווי

  2."במסגרות משותפות

העותרים עצמם מתייחסים להפרדה על בסיס מגדר כהפרדה "חשודה", אלא שלדידם חשד  .7

והוכחת אשמה חד הם. אלא שמן הידועות שלא כל הפרדה מהווה פגיעה בשוויון. כך בהפרדה 

יעודיים; כך בהפרדה שנועדה  דה המתקיימת על פי חוק בחופי רחצהים; כך בהפרבחדרי שירות

פ"ד  אביטן נ' מנהל מקרקעי ישראל 528/88לסייע לקבוצות מיעוט להגן על תרבותן )ראו בג"ץ 

 (.1989) 297( 4מג)

                                                      
)מנחם  252 ,213תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית  רבגביזון "מדינה יהודית ודמוקרטית: אתגרים וסיכונים,  רות 2

 .1998 (עורכים, שמיר ורונן שגיא אבי, מאוטנר
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 שר' נ רגןמשפט זה כבר עסק בעניין ההפרדה בישיבה באוטובוסים ציבוריים בעניין  בית .8

, ההפרדה לכפיית חשש ואין ככל , כי)כתוארו אז( קבע רובינשטיין ופטכב' הש – 3התחבורה

 בדרכים אקטיביות ומשפילות, לא ניתן לאסור ולמנוע הפרדה היזומה על ידי דורשי ההפרדה

  .ומתקיימת באופן וולונטרי

 :רגן בענייןק דינו לפס ף י'בסעי רובינשטיין ופטהש כותב כך

האפשרות לפרטים לנהוג בעצמם הפרדה מגדרית )לדוגמה, בכל הנוגע למתן "

באמצעות פתיחת הדלת האחורית לצורך הגברת הגמישות(, התרשמה הועדה כי 

מדובר ברצון כן מצד חברים )וחברות( בחברה החרדית, וביחס לאלה אין לדעתנו 

מניעה לאפשר להם לנהוג לפי אמונתם )להלן עוד אדרש למורכבות שבכך(, כמו 

נוהגים בגדרי צניעות באולמות שמחה או במקומות אחרים )שלא לדבר על שהם 

 . "הפרדה בבית הכנסת, הנשמרת גם בחוגים שאינם חרדיים(

המשנה )סוכה ה', ב'( מתארת "תיקון גדול" שנעשה בעת שמחת בית השואבה "

בימי המקדש, ומהו אותו "תיקון גדול"? כדי שלא יבואו לידי קלות ראש, התקינו 

 ."דה בין נשים לגברים )בבלי סוכה נא ע"ב(הפר

ללא הפרדה  ללמוד בקמפוס מעורבבפני כל סטודנטית וסטודנט פתוחה הדרך  –חשוב להדגיש  .9

 מעוניין שאינו פרט לכל באשר, אחרים היסטוריים ממקרים נדוננו שונה זה בענייןגם  מגדרית.

ולכן אין מקום לאסור את ההפרדה  .בעירוב ללמוד יוכל בהן רבות דלתות פתוחות בהפרדה

 בקמפוסים ייעודיים למגזר החרדי.

ובמיוחד בעת שאין חשש  .פגם כל בכך אין, הפרדה של בדרך לעצמו הנוהג מיעוט, כן כי הנה .10

אך עצם  .בהפרדה לנהוג אלא אחרת אפשרות תיוותר לאאין חשש ששההפרדה תיכפה בכוח, ו

. ההפרדה בין המינים, מבלי לטעון שמי מהם עדיף על השני, ההפרדה הינה דרישה לגיטימית

היא גם רכיב מרכזי בתרבות ואורחות החיים בקהילה החרדית. כרכיב תרבותי באורחות 

, ואין למנוע תרבות היא זכות יסודלהזכות  .של דורשי ההפרדההחיים, יש לראות בה זכות 

  .אותה

 שהיא הנחיתות תחושתו האפליה -עם חברתה , שהיא הולכת דרך כלל יד ביד בהפרדה הבעיה .11

 ברור". ממי נפרד"מי  וידוע שברור היא קעדאן או Brownבפרשיות מסוגן של  הטענה 4.משדרת

לכל מי שמכיר את פרשת  ידוע. להיפך ולא, שחורים עם ללמוד שלא ביקשו ניםלב   כי וידוע

לאותה "תחושת  קורהמ זהו. להיפך ולא, עימם להתגורר מערבים למנוע ביקשו שיהודיםקעדאן 

, ההפרדה בין נשים לגברים ובין גברים לנשים בשווה, בתכלית שונים הדברים לענייננונחיתות". 

 . , ששניהם מבקשים אותהואינה משדרת תחושת נחיתות, למי מבין המינים

באופן שבו היא  מינם בשל תלמידים בין בהפרדה שאין מהותיתה מהעובדה מתעלמים העותרים .12

 לא אחד שצד טענה אין .פסולה אפליה של הרגילים המאפיינים אתמתקיימת בחברה החרדית, 

                                                      
 פורסם בנבו נעמי רגן נ' משרד התחבורה 746/07בג"ץ  3
 .258( 1)נד"ד פ, קעדאן נ' מנהל מקרקעי ישראל 6698/95 "ץבג 4

http://www.nevo.co.il/case/5723796
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 ואף Brown בעניין כמו" נעלים"ב" נחותים" מערבוב חשש אין, השני בצד להתערבב לו" יאה"

 שמין כך בשל נדרשת לא ההפרדה 5.עמנואלבפרשת  שעלה כפי" מחמירים לא"ב" מחמירים" לא

פוגעת בהשקפת עולמם של , מעורבת במסגרת הלימודים שעצם אלא .השני המין מבני נעלה אחד

 .המינים שני בין זה בעניין הבדל ללא. חרדיהציבור ה

. שם דובר בהפרדה בעתירההמוזכר  Brownבפרשת  הדין הידוע-נבדל ענייננו מפסק בכך .13

ללמוד יחד עם בני קבוצה אחרת. לא כן  אפשרות כלשמנעה מבני קבוצה אחת  מדינתית

בענייננו, כל אדם חופשי ללמוד במוסדות מעורבים, ואילו רק עבור בני קבוצת מיעוט 

 , מוצעים מסלולי הלימודים בהפרדה. בכך המעוניינים

ן למנוע מכהי עור ללמוד בכיתות עם בהירי עור, עניי ניסיוןבעתירה נעשה  המוזכר Brownיןיבענ .14

 מסוימיםלהפרדה לא היה טעם מהותי אלא על בסיס גזעני בלבד. בעוד שבתנאים  זה נאסר שכן

ולא מתוך מניע גזעני או אפליית מין אחד על פני הפרדה בין המינים  יש מסוימיםובמקומות 

 .המין השני

ויודגש, ענייננו נפרד מכל אחת מהדוגמאות למקרי הפרדה שהובאו בעתירת העותרים. בעניין  .15

לעתירה( עתרו נשים חרדיות שלא הייתה להן חלופה להגשמת  64)סעיף  קולךובעניין  רגן

ותחנת  םהאוטובוסימטרותיהם, בין אם התחבורתיות ובין אם בתחום הביטוי, אלא באמצעות 

פשרות שהייתה אשונה במיוחד שכן שם נשללה מנשים  קולךהרדיו שקיימו הפרדה. עניין 

אשר הקמפוסים החרדיים פתוחים בפני נשים וגברים פתוחה בפני גברים, ולא כן בענייננו כ

לעתירה( דובר בהפרדה ברחובה של עיר, בה היו נשים  63)סעיף  עזריהבאופן שוויוני. בעניין 

שביקשו לעבור והדבר נמנע מהן, ונדרשה התערבות המשטרה. בענייננו מדובר בהפרדה 

 דווקא בגלל ההפרדההגיע אליו, המתקיימת בתוך מבנה שכל המגיעים והמגיעות אליו בוחרים ל

המתקיימת בו, ולכל צעיר וצעירה המבקשים להגיע ללימודים ללא הפרדה, מוצע מגוון רחב של 

לעתירה( נטענו כפי  65)סעיף  נוער כהלכהלעתירה( ו 61)סעיף  קעדאןפתרונות אחרים. בעניין 

 ך בענייננו. שהוסבר לעיל, מניעים גזענים שהבחינו בין "נעלים ונחותים", ולא כ

ללא אחת ואחת מן העתירות המוזכרות לעיל מתוך עתירת העותרים,  שבכללא למותר לציין  .16

. גם בעניין זה ההפרדה כוונה"כנגדה" ש הקבוצה חבריידי -על עתירות הוגשויוצא מן הכלל, 

הפגיעה בזכותן לשוויון של נבדל המקרה שלנו, שכן העותרים, המתיימרים לדבר בשם 

 להצטרף אחת חרדית סטודנטית ולו להביא, יכלו לא שמא או, השכילו לאסטודנטיות חרדיות, 

  .מדבר בעד עצמוהדבר  .לעתירתם

הכמותית שעשו העותרים בין המסלולים לגברים והמסלולים לנשים, והטיעון לפיו  ההשוואה .17

 אמורה ההשוואה. םמיסודים פגומו יםקיים חוסר שוויון בכמות המסלולים וההיצע, מופרכ

 לגברים לאפשר כדי ההפרדה את לבטל יש לטענתם שהרי, הפרדה אין בהם למקומות להיות

, הפרדה שקיימת כך בשל האם לבחון יש כך לשם. יחפצו אותם מקצוע כל יחד ללמוד ונשים

                                                      
, באתר בית המשפט 6.8.2009-ניתן ב ,עמותת "נוער כהלכה" ויואב ללום נגד משרד החינוך ואחרים 1067/08בג"ץ  5

 .העליון
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 כל שאין ברור, ברורה התשובה זה לעניין. בו מעוניין שהוא מקצוע ללמוד יכול לא סטודנט

בנמצא  אין. מוגבלות בלתי הן מעורבים במוסדות ללמוד שמוכן מי של האפשרויות שהרי, פגיעה

 הנפרדים במסלולים ללמוד ניתן אותו מקצוע כל שכן, בהפרדה ורק אךמקצוע אותו ניתן ללמוד 

 .נפרדות ןשאינ במכללותאו /ו באוניברסיטאות ללומדו ניתן

 לנשים המסלולים לעומת בהפרדה לגברים המסלולים בין, שעשו בהשוואה מתעלמים העותרים .18

 של בעניין מדוברכבכל עניין בחיי היום יום ואף בעניינים לימודים אקדמאיים, ש מכך, בהפרדה

 את מקימות והמכללות מאחר ,מהותי שוויון קיים בפועל ולכן. לא ותו הא, וביקוש היצע

 מספיק אין אםכך למשל, , הסטודנטים מצד והביקוש הצרכים לפי הלימודים מסלולי

 זה מסלול פותחת לא בצלאל שמכללת הרי ,אומנות מקצוע ללמוד המעוניינים גברים סטודנטים

 .המהותי בשוויון פגיעה בכך אין, לגברים

ו/או בכבוד בשל העובדה  בשוויוןהגיונם של העותרים המצביעים על פגיעה  אפואלא מובן  .19

 .בהפרדה לפתוח לגברים ו/או לנשיםלא משתלם כנראה שישנם מסלולים שאותם 

 

 עליהן להגן כדי ונחוצה החרדית והתרבות החרדית האמונה מן נובעת ההפרדה

 אינם פוסקי הלכה עצמםטוענים כי ההפרדה המגדרית אינה כלל הילכתי. המבקשים  העותרים .20

אינם  אף הם בזהירות נאמר שהעותריםאולם אינם מתיימרים להציג את הדעה ההלכתית. ו

שאינם נחשבים לפוסקי הלכה  ובוודאיפוסקי הלכה ואף אינם מצהירים על שמירת ההלכה, 

המקובלים במגזר החרדי. לעומת זאת כל רב חרדי יפסוק את אשר קבעו זה מכבר גדולי פוסקי 

 הדתית מאמונתנו, בהלכה מדבקותנו נדרשת ההפרדה. מעורבת בכיתה ללמוד אסור, כי ההלכה

 .חיינו אורחות אלה, ועולמנ ומתפיסת

העותרים אינם נמנים על הציבור החרדי המקפיד על שמירת המצוות, הציבור החרדי מתחנך על  .21

. זו אמונתו ועל כך גאוותו. איש וערכים אלו, אמונה מושרשת זו היא חלק בלתי נפרד מהוויית

אורח חייו על בית המשפט מוטלת הזכות והחובה לאפשר לכל אחד לחיות את  6באמונתו יחיה.

לפי אמונתו. אין זה מתפקידו או מיכולתו של בית משפט זה, לכפות על ציבור מסוים לשנות 

 ביסודות היהדות האמונית.  שורשןעל עקרונות אשר  המבוססאורח חיים 

 שלו טוענים הם אין שהרי, זו לסוגיה העותרים נדרשו מדוע ברור לאבהערת סוגריים יאמר, כי  .22

 וסותמים ,הפסוקה ההלכה על ידיהם סומכים היו, הלכתי בכלל שמדובר משתכנעים היו

 בין להפרדה הדרישה של ההלכתי למעמדה קשר ללא ,דעתם על עומדים העותרים. טענותיהם

 .המינים

יציאת מצרים  לאחרשל ההפרדה בין המינים, בהיסטוריה היהודית, כימיה של היהדות.  עניינה .23

 מרים "ותקח מכן לאחרמיד ו "ישיר משה ובני ישראל את השירהאז " נאמר, בעניין שירת הים

                                                      
 חבקוק ב. ד. "וצדיק באמונתו יחיה"על משקל הפסוק  6
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הנה כי כן,  ,7ובמחלת" בתפים אחריה הנשים כל ותצאן בידה התף את אהרן אחות הנביאה

 הקתדרות הנפרדות לשירה התקיימו כבר אז בימי צאתנו מארץ מצרים...

 בין ומקדם מאז ההפרד קיימת והחרדי הדתי במגזר היסודיים לימודיםמסגרות החינוך בב גם .24

, המצב שבהם לומדים בנים בלבד, והבנות ב"בית יעקב" תלמודי תורהב לומדים הבנים, המינים

גם הבסיס  יישמט, תריםטענת העו באם תתקבל .דתיים-דומה במסדרות החינוך הממלכתיים

 בהפרדה ללמודיאסר  העותרים לשיטת קוו זה אשר עומד מימים ימימה. האם–לסטטוט

קשה להלום ובסמינרים. באולפנות בישיבות  ,יםיבחטיבות הבינ ,בבתי הספר תלמודי התורה,ב

 הדתי והחרדי.של הציבור  בבתי הספר ההפרדהמדינת ישראל לא תהיה ב כי

משום  בענייןלאפשר הפרדה בין המינים, ובמיוחד כשאין  מסוימותבנותן טעם בנסיבות  יש .25

 .בפניו פתוחה הדרך חרדי שאינו בקמפוס ללמוד השרוצ מי, פגיעה אקטיבית ופוזיטיבית

, בכדי שלא ליצור רושם מוטעה כביכול העמדה ההלכתית אינה נחרצת בכל הנוגע ברם .26

בקליפת אגוז את  כתובנ 8ללימודים מעורבים, ושלא יאמרו "מדשתקי שמע מינה ניחא להו",

 הרקע ההלכתי.

ראשית, שאלת הלימודים המעורבים הינה 'שאלה חדשה', שלא נמצא לה כמעט מקורות בדברי  .27

רונים, שכן החלוקה הדיכוטומית בין גברים לנשים, ראשונים ואח -הפוסקים וספרות השו"ת 

 ימיה כימי היהדות. 

מקדש כבר בזמן שבית השל כב' הש' רובינשטיין, מדבריו  רגן דיןבפתח דברנו מפסק  נכתבכפי ש .28

לרגל שמחת  "תיקון גדול"שהיו מתקנים בבית המקדש  9היה קיים מצינו במשנה במסכת סוכה,

 :נאמר 10,בית השואבה. ובגמרא

"מאי תיקון גדול, אמר רבי אלעזר התקינו שיהו נשים יושבות מלמעלה 

 ואנשים מלמטה". 

 תנו רבנן בראשונה היו נשים מבפנים ואנשים מבחוץ והיו באים לידי קלות"

ראש התקינו שיהו נשים יושבות מבחוץ ואנשים מבפנים ועדיין היו באין 

 לידי קלות ראש התקינו שיהו נשים יושבות מלמעלה ואנשים מלמטה".

ה תופעה שהחלה בתחילת שנות המאה העשרים. אצל יתהיהינה בנוסף, לימודי נשים ככלל,  .29

רות "בית יעקב" על ידי גב' החלה מציאות זו רק עם הקמת מסג ,נשים שומרות תורה ומצוות

י מלחמות העולם. על לימודים מעורבים איש לא חלם. תששני שרה שנירר ע"ה באירופה שבין 

ואלו שאכן למדו לימודים מעורבים בגימנסיות ובאוניברסיטאות של אותה התקופה, לא נדרשו 

תורנית נודע זכרם בספרות ה לא , ולכןבפרט מעין אלוושאלות  בכלל,לשאלות הלכתיות 

 וההלכתית.

                                                      
 כא–שמות טו, כ 7
 , גיטין נו.בבלי 8
 נא. , סוכהבבלי 9

 שם דף נא: 10
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מהתקופה של לפני  הםאלו,  לשאלות בנושאיםהאזכורים הראשונים שנמצאו בספרי השו"ת  .30

 הקמת עם, בישראל ךובהמש, המגדרית הפתיחות של הערש   –בארה"ב  תחילהכחמישים שנה, 

 .חילוניות לאוכלוסיות שנועדו וכדומה'קירוב'  של דתיים חינוך מוסדות

, מי שנחשב לגדול הפוסקים בארה"ב מהתקופה שלאחר מלחמת זצ"ל משה פיינשטיין הרב .31

 (:1954בשנת תשי"ד ) 11,משה אגרות בספרו כותב, השנייההעולם 

 וקטנות לקטנים אף ודאי וילדות ילדים אחת במחלקה למוד בדבר הנה"

 הרהור וחשש הרע יצר בהן אין שעדין אף. מזה נוחה חכמים רוח אין ביותר

 ." מאנשים הילדות ואת מנשים להתרחק אותם לחנך צריך מקום מכל

 :פיינשטיין הרב מסיים תשובתו את .32

 אף לילדות מיוחד ספר בית לעשות אפשרות יש אך שאם ופשוט ברור"

 לפי שאסור קצת וגדולים לגדולות שכן וכל, לעשות מחויבים ביותר לקטנות

 ."חול בלימודי בין קודש בלימודי בין מדינא הדעות כל

 לשאלה במענה, ארוכה תשובה זו לסוגיה הקדיש 12,דעת יחוה"ת שו בספרו יוסף עובדיה הרב .33

 : דתי תיכון ספר בית ממנהל אליו שהופנתה

 אלא אינה או, הדין מן חובה היא הספר בבית לבנות הבנים בין ההפרדה האם

 ?חסידות ממדת

 :כותב הוא וכך

 בין להפריד הגמור הדין מן קדושה שחובה ברור הדבר האמור כל לאור"

 מפחד' ה לדבר החרדים והמורים ההורים וכל, הספר בבתי לבנות הבנים

 . לבנות הבנים בין מלאה הפרדה ולנהוג המשמר על לעמוד גאונו

, טובה חלקה כל אוכלת והמתירנות, גדולה שהפריצות זה יתום בדור ובפרט

 התלמידים בין הפרדה לקיים ההלכה מעיקר היא מוסרית שחובה שבודאי

 . עבירה לידי יבואו שלא לתלמידות

 סימן דעה יורה חלק) משה אגרות ת"בשו פיינשטיין משה רבי הגאון פסק וכן

 אורח חלק) הלוי שבט ת"בשו וואזנר הלוי שמואל רבי הגאון כתב וכן(, ז"קל

 (. ט"כ סימן חיים

 הצדיק הגאון ידידנו עם יחד הסכמנו ישראל ארץ רבני גדולי של חירום ובכנס

 בתי להקים שחלילה, והכרזנו, א"שליט אבוחצירא ישראל רבי ר"האדמו

, פעולה עמו לשתף אסור כן ושהעושה, יחדיו ובנות לבנים מעורבים ספר

 ." ישראל עדת מקהל להבדילו ויש הצניעות גדר פורץ שהוא

                                                      
 ."זקל סימן א, משה אגרות"ת שו 11
 .ו"מ סימן' ד חלקיחוה דעת  תשו" 12
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 :תשובתו את יוסף עובדיה הרב מסיים, רבות וראיות במובאות שהאריך לאחר

 ואינה, הדין מן היא לבנות הבנים בין הספר בבתי ההפרדה חובת: בסיכום"

 ." בלבד חסידות ממדת

 13,כך כתב גם "פוסק הדור" גדול הפוסקים הרב שמואל הלוי וואזנר ז"ל בספרו "שבט הלוי" .34

"ומה שכתב בעניין הבית ספר שיושבים שם יחד נערים ונערות מגיל ה' עד 

להפריד לרחק ולא לקרב. ופשוט מאוד דגם גיל י"א, וודאי דבר רע הוא ומצוה 

בגיל קטן, כבר חל חובת חינוך בזה להתרגל בפרישות שהוא על פי דין, ומה לי 

 להאריך."

 1978-בתשובה משנת תשל"ח 14בנוגע ללימוד גברים מאשה, נצטט משו"ת ציץ אליעזר .35

ל בגיל "אם מותר לאשה ללמד בנים בבית ספר במתכונת שבימינו. ואם יש הבדשכותרתה: 

 הבנים".

שאלתו היא: אם אפשר להתיר למורות אשר מומחיות הנה במקצוע וגם 

יראתן קודמת לחכמתן שתלמדנה בכתות הבנים במיוחד מקצועות כמו חשבון 

 טבע וכדומה.

 למעשה אין להתיר.

חובה על כן על הורי הילדים המחויבים בחינוכם לעמוד על זה הדבר כדי 

היא גם חובת המחנכים אשר בידם נמסרים  שבניהם יתחנכו לטהרה, וזאת

הילדים כדי לחנכם על טהרת הקודש, ומגיל י"ג שנה כבר הילדים בעצמם 

 מצווים ועומדים על כך שאשה לא תלמדם. 

 ונודעתעובדה קיימת  .תרבותי בעניין גם מדוברההלכתי,  וההיבט ענייןה מלבד לא זו אף זו, .36

מגדרית מגיל בית ספר. כשילד מגיע לגיל שלוש )!!!( אביו  הפרדההיא שבציבור החרדי קיימת 

 עיניו עלזאת כדי לשמור  ,עוטף אותו בטלית, ומוליך אותו לתלמוד תורה כשהוא עטוף בטליתו

 לא שהוא וודאי השני במין פוגש לא כמעט הוא התבגרותו ועד ומאז, טהורים לא דברים מראיית

 מקבלות "יעקב בנות" תלמידות, צניעות על מתחנכת תחרדי ילדה כל גם כך. בנות עם יחד לומד

יָמה" לפיו החינוך את ת ֶמֶלְך ְפנִּ  לטוב, החרדי הציבור של חייו אורחות הן אלו 15."ָכל ְכבּוָדה בַׁ

  .ראייה צריכות שאינן מפורסמותהמן ואלו , ולמוטב

על חשיבותה של הזכות לתרבות עמדו המלומדים משה הלברטל ואבישי מרגלית במאמרם  .37

"ליברליזם והזכות לתרבות" )בספר "רב תרבותיות במדינה דמוקרטיות ויהודית, מנחם 

 (. דבריהם יפים לענייננו: 1998מאוטנר, אבי שגיא ורונן שמיר עורכים, 

                                                      
 כ"ט מןחלק א' סישו"ת שבט הלוי,  13

 ז"צ סימן ד"י חלק 14
 .תהלים מה, יד 15
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ל הפרט, במיוחד באותם "התרבות ממלאת תפקיד מכריע בעיצוב האישיות ש

היבטים הנחשבים על ידי היחיד וסביבתו כמרכזיים לגבי זהות האישיות... הזכות 

לתרבות היא איפוא לא רק הזכות להזדהות עם קבוצה, אלא גם הזכות להבטיח את 

 (99' בעמ)שם,  16."זהות האישיות

 "בדמוקרטיה המוכרת יסוד"זכות  קבוצה של ייחודית זהות לשמירת בזכות הרואים אף יש .38

רב תרבותיות במדינה )ראו: רות גביזון "מדינה יהודית ודמוקרטית: אתגרים וסיכונים, 

 (.199817)מנחם מאוטנר, אבי שגיא ורונן שמיר, עורכים,  249דמוקרטית ויהודית 

 מגדרית בהפרדה דוגלים התרבותיים שמאפייניה מיעוט שקבוצת בעת ,באקדמיה דווקא האם .39

 מי כל. סטודנט בשום פגיעה כאן אין הרי ?מעורבים לימודים נכפה, מבקשת לרכוש השכלה

ללמוד במוסד שאינו מקיים את ההפרדה, יכול ללמוד בכל מקום שליבו חפץ. המיעוט  שמעוניין

למי  פריבילגיההעדפה ו אין. בשווה המינים לשני היא ההפרדה. ההפרדה את שמבקש זה הוא

 . המיעוט קבוצת של העצמה בכךיש דווקא כשמהם. מדוע שנאסור את ההפרדה? 

אינם אף  כאורהלו), אינם מייצגים מי מטעמו, משתייכים לציבור החרדי העותרים אינם .40

במגזר החרדי, ניתן יהיה ללמוד  האשה הממוצעתבדיקה שתערך אצל ב 18(.מתיימרים לעשות כן

וההפרדה אף באקדמיה. על כך שאשה אינה מרגישה תחושת נחיתות בעניין ההפרדה מגברים 

ייחוד  בלימודים בהפרדה חשה האשה החרדית מוגנת מחשש רצויה והכרחית מצד האשה.

נכתב בפסק הדין כי הוועדה שבחנה את הדברים קבעה שאפילו ההפרדה  רגןבפרשת . הטרדותו

קל וחומר בעת ואם באוטובוס כך, באוטובוסים אינה מעוררת תחושת נחיתות לנשים חרדיות. 

  אין כל תחושת נחיתות. ממילא בירכתי האוטובוס. לשבתשבלימודי אקדמיה אין מי שנאלץ 

בנוח  לא תחושולם הורגלה ללמוד רק עם בנות מינה, דעת לנבון נקל, כי אשה חרדית שמאז ומע .41

להתחיל ללמוד באקדמיה בכיתה מעורבת עם בנים. כך גם בחור ישיבה שיאלץ ללמוד בכיתה 

 מעורבת עם בנות, לראשונה בחייו, זאת סיטואציה בעייתית שלא סביר לכפות אותה.

כרחי מן האמונה הדתית ההפרדה בכיתות הלימוד נובעת באופן הוהיות לאור הדברים האלה,  .42

 69סעיף בהמבקשים ששותפים לעותרים בדעה האמורה ונדרשת גם מהתרבות החרדית, 

ימודים אקדמיים או במחקר לעתירה "אין למינו של אדם השפעה כלשהי על יכולתו להצליח בל

ההפרדה אינה מבוססת על כל טענה בנוגע ליכולתם של לפי שהנותנת,  אכן כך, אך היאאקדמי". 

 ברים או יכולתן של נשים להצליח בשדה האקדמי. כל כולה נטועה באמונה ובתרבות.ג

 

                                                      
 (.1998, עורכים שמיר ורונן שגיא אבי, מאוטנרתרבותיות במדינה דמוקרטיות ויהודית, מנחם  רב 16
)מנחם  249תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית  רבגביזון "מדינה יהודית ודמוקרטית: אתגרים וסיכונים,  רות 17

 1998, עורכים, שמיר ורונן שגיא אבי, מאוטנר
ברי כי  לעתירה(, 229-225יצא גם על ההטבות הכספיות הניתנות לסטודנטים חרדיים )סעיפים  העותריםקצפם של  18

לדרוש להפסיק את ההטבות הניתנות להם ובכלל זה את בנות ובני המגזר החרדי. אלא שהם באים אין דאגתם מופנית ל
 ההפרדה.
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 האקדמיה בכניסת אלא, לאקדמיה החרדיים החיים אורחות בכניסת המדובר אין

 החרדית לקהילה

ידי העותרים, ההפרדה אינה מסמנת כניסה של אורחות החיים -בניגוד לנטען עליוטעם, כי  .43

המציאות היא הפוכה. היא מסמנת את כניסה של האקדמיה לחיים החרדיים לאקדמיה. 

את עצמה להתאים ובחרה  ,שלוחה חרדית בבני ברקפתחה למינהל  המכללה החרדיים.

 הכללי סבקמפו לעומת זאת אין חולק על כך שההפרדה קיימת במגזר החרדי. לאוכלוסייה.

צעיר וצעירה, גם מקרב הקהילה , וכל הפרדהלדרישה , אין בראשון לציון של המכללה למינהל

  ללמוד שם בלימודים מעורבים, אם זה חפצם. יכוליםהחרדית, 

כך גם בקריה האקדמית אונו, מוסד שבו למד הח"מ, המוסד מקיים קמפוס נפרד הידוע 

מדים גברים ונשים בימים נפרדים. הציבור החרדי כ"קמפוס החרדי באור יהודה", אשר בו לו

 ה לא יכול היה להתקיים אילולא ההפרדה.. דבר זמצביע ברגליו

 את להביא רצון אלא, האקדמיה אל ההפרדה את להביא ניסיון שאין מכך מתעלמים העותרים .44

 כלשהם חיים אורחות לכפות מבקשים החרדים התלמידים אין. החרדית החברה אל האקדמיה

 אקדמיים לימודים לצרוך להם שיתאפשר הוא מבקשים שהם כל, הכללית האקדמית הזירה על

 .כדמותם בצלמם להם המתאימים

ובמכללות, ייתכן והיה ממש  באוניברסיטאות מגדרית חלוקה לכפיית חרדית דרישה הייתה לו .45

 חרדי סטודנט כולל אדם כלבטיעוני העותרים. לא כך הם פני הדברים, שכן, הדרך פתוחה בפני 

באוניברסיטה או מכללה מעורבת, לכן ההפרדה בקמפוסים החרדיים אינה פוגעת בשום  ללמוד

 סטודנט או סטודנטית המבקשים ללמוד ללא הפרדה. 

לעתירה( כי "אין ספק כי הדרישה להפרדה תתפשט למוסדות  79העותרים טוענים )סעיף  .46

. אולם קיים גם איימת להתפשט בגוףע היו אורחות חיי המבקשים מחלה מממשלתיים", משמ

הדוגמאות שהם מביאים לטענתם שכן קביעה עובדתית שגויה.  קובעים קיים ספק והעותרים

באותו הסעיף לקוחות גם הן ממערכים של לימוד והכשרה, בהם אכן ראוי לאפשר לצעירים 

 בשל השהייהוצעירות חרדים ללמוד בהפרדה. אולם דרישת ההפרדה ממוקדת לשלב הלימוד, 

והן  פני כמה שניםעל הנפרשת דיו בכיתות ולמסגרת המיוחדת של לימודים הממושכת יח

מאפייניה הייחודיים. הסטודנטים אינם מבקשים ואינם מצפים להפרדה מגדרית במוסדות 

 אחרים, אלא במסגרת הלימוד שלהם בלבד.

 

 במרצות פגיעה מחייבים אינם החרדיים הקמפוסים

לגברים, גורמת בכיתות העדרן של מרצות בקמפוס חרדי כי היא  ,העולה מהעתירה אחרת טענה .47

. ראשית כל, לא ברור האם החד גדיא נכון עובדתית. מרצותשמוסדות יעדיפו לקבל מרצים ולא 

בשים  ,העותרים לא הביאו כל נתון עובדתי על מספר המרצות והמרצים במוסדות הלימוד הנ"ל

שוויון בין נשים לגברים המרצים  לב לדגש האם טרם הקמת המסלולים הנפרדים, התקיים

תקיים שוויון לנשים. על פי שבאקדמיה כולה לא מ המפורסמות)שכן מן  במסלולים הרגילים
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מחברי הסגל  29%, נשים מהוות רק 2015של המועצה להשכלה גבוהה משנת דו"ח 

מבעלי דרגת פרופסור  16%מחברי הסגל במכללות המתוקצבות, ורק  39%-באוניברסיטאות, ו

 . 19במכללות המתוקצבות( 12%-מן המניין באוניברסיטאות ו

 לתכלית ראויה,ווסבירה  מידתית ,מינורית שהיא הרי, זו בטענה משהו ישנניח כי  אם אף אולם .48

יתרה מכך, ניתן למצוא לבעיה זו פתרונות אחרים, וודאי . ההגבלה פסקת בתנאי ועומדת

 הפגיעה את יתקן אשר הסדרניתן לקבוע . הנפרדים הקמפוסים סגירתמידתיים יותר, מאשר 

 בכך. בלבד מרצות ילמדו, בלבד לבנות המיועדים ההפרדה שבימי כך, מתקיי אישה ככל בשוויון

 מאחר ומרצים ילמדו בימי הלימודים לבנים, ובזמן לימודי נשים, ילמדו "רק", השוויון יתקיים

 למרצים.  ןמרצות ובכך יושווה מעמד

 םבזכות האנושה והפגיעה, העתירה מקבלת שייפגעו אלו את המאזניים כפות על מניחים כאשר .49

לגישה להשכלה וכן בזכותם להתפרנס ולחיות בכבוד, לעומת הפגיעה המינורית במרצות )מבלי 

להידרש לכך שעל פי רוב הינן בעלות תארים מתקדמים, כאלו ששברו את תקרת הזכוכית(, 

התוצאה מבחינת , ה"פגיעות" אינו מידתי בין נראה כי אין הצר שווה בנזק המלך. האיזון

את הקשר בין  מחקרים רבים שנערכו הוכיחו, )מוכחתאקוטית והסטודנטים באלפיהם היא 

ברורה ולעומתה הפגיעה התיאורטית במרצות, פגיעה שאינה  תואר אקדמאי לרמות השכר(,

 קיימת.  אינהשאף וייתכן  ,כלל

 

 הישראלית בחברה והן החרדית הקהילה ובנות בבני הן תפגע העתירה קבלת

בכדי לפגוע בזכות לכבוד  ם, יש בהםהעולה מהעתירה והסעד המתבקש בה, דווקא ה המגמה .50

ה"צורכים" את לימודי האקדמיה בקמפוסים  ,של בני ובנות המגזר החרדי באלפיהם ושוויון

 הנפרדים בעשור האחרון.

שפותחים את הדלת ללימודים אקדמאיים לבנות ובני  הםמסלולי הלימודים בהפרדה,  פתיחת .51

בהם משום מימוש והגדרת הזכות לכבוד של בני המגזר החרדי  יש אלו כלהמגזר החרדי. 

 בגישה להשכלה גבוהה על פי דרכם והשקפת עולמם. לשוויוןוזכותם 

 מעוניינים, אקדמיה בלימודי בחרו אשר החרדי המיעוט של נותיווב בניו של רובם רוב .52

 על מה יצא קצפם של העותרים ? . מי נפגע מכך ? נפרדות בכיתות ללמודהם משיקולי

יכולה ללכת ללמוד בכל אוניברסיטה חרדית שלא רוצה או לא חשוב לה ההפרדה, סטודנטית  .53

בחור חרדי וכי . הנפרדים םהייעודייכלבבה כפי שהייתה יכולה ללמוד לפני הקמת הקמפוסים 

 ללמודבשעה שיכול הוא  ,יכול ללמוד ביחד עם סטודנטיותמכך שאינו יכול לטעון שהוא נפגע 

 ? מעורב בקמפוס

היא בתחום ההשכלה הגבוהה התוצאה: התוצאה הרצויה מבחינת מתווי המדיניות  מבחן .54

של בני הציבור החרדי ובנותיו תתקבל העתירה, תיחסם דרכם  לו באקדמיה.שחרדים ילמדו 

                                                      
 (.2015)קידום וייצוג נשים במוסדות להשכלה גבוהה המועצה להשכלה גבוהה  19
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עולם, אלא  מתקן מי ששואף לכך אינולמם ואורח חייהם. ללמוד באקדמיה בהתאם להשקפת עו

, מניפים העותרים את חרבם, של העותרים בגרונם השוויוןכך, כשרוממות  לתוהו ובוהו.מחזירו 

  פוטנציאליים.חרדים סטודנטים אלפים רבים של על עתידם הכלכלי של 

 שייסגרו תהיה שהתוצאה הרי, העותרים לבקשת המשפט בית ייעתר לו כי להוסיף יש זה בעניין .55

היא  התוצאה. בהפרדה אקדמאיים לימודים ללמוד לחרדים יותר לא שכן הנפרדים הקמפוסים

)האשה( בכיתה  ההמרצ   או)הגבר(  הנר לאחד נר למאה. המרצ  היות ו ,ההוראה מקומות יפחתוש

רצות הינה למ לשוויוןללא הבדל בין המינים, הווי אומר, לא הדאגה  םהנפרדת יאבדו את פרנסת

והעותרים דורשים "את  20דומה למשפט שלמה, העתירה קבלת תוצאתבראש מעייני העותרים. 

  ."יהיה לא לך גם לי גם" –הילד גזורו" 

בנטל מספיק כלפי המגזר החרדי מדוע אינו נושא קיימת טרוניה במרחב הציבורי, שנים  במשך .56

לאורך השנים ללמוד  ונמנע החרדי מבני המגזר וטובים רביםאחת הסיבות לכך היא שהכלכלי, 

באופן ולא הוקמו מוסדות שִאפשרו את הלימודים  היא העניין נשוא עתירתנו, מאחר ,אקדמיהב

 .המתאים להשקפת עולמם

במדינה שבה כמעט כל תפקיד ציבורי דורש כתנאי סף לימודים אקדמאיים, בעולם שבו כך,  .57

הוא  -תו של תואר אקדמי או העדרו תואר אקדמי הוא תנאי סף כמעט בכל עבודה, משמעו

גדולה מלאכה שמכבדת ההבדל בין הזכות להתקיים בכבוד ולעבוד בעיסוק ראוי ומפרנס. בין "

  22".פשוט נבלה בשוק ואל תזדקק לבריותלבין " 21,את בעליה

האם בשם השוויון  ,מוחלט, ניצור בידול מוחלט שוויוןבכדי לייצור  כיהאם סוברים העותרים  .58

 יחוקהאם אלו הערכים העומדים בבסיס  ,המגזר החרדי מהשכלה אקדמית בסיסית נדיר את

 האם זו רוחה של המהפכה החוקתית.וחופש העיסוק, , כבוד האדם וחרותו יסודה

רבים  ומתעצמת,אך במגמה נמשכת  ,אט אט ,החרדי במגזר ההשכלה שעניין לאחר ,כעתדווקא  .59

)כמו ובכך משנים את ההוויה במגזר  .מבני החרדים מתפקדים על דלתות הקמפוסים הנפרדים

 23."לבן כחול שחור" תוצרת במיסים המדינה קופת את מעשירים ובדרכם, ,(למגזר היחס אתגם 

אך כל זה איננו שווה לעותרים, בכל עת שהם רואים חרדי שלא קם ולא זע ואיננו מוכן לכרוע 

 כופף את השקפתו ואורח חייו.ברך, ול

המקום להדגיש, ללא הקמת מוסדות אקדמיים נפרדים, רובם של הסטודנטים החרדיים,  כאן .60

מסלולי האקדמיה הנפרדים שנויים גם לא היו דורכים על מפתנה של האקדמיה הישראלית. 

מן  הםרגלי יםוישנם ציבורים מתוך הציבור החרדי, המדיר ,במחלוקת גדולה בציבור החרדי

 עולמם.שאינם תואמים להשקפת  ,בשל תכנים שנויים במחלוקת ,האקדמיה למרות ההפרדה

יתאפשר ללא שמרבית בני המגזר החרדי, אשר למדו ולומדים באקדמיה לא היו עושים, 

לימודים בהפרדה. הדבר נבחן על ידי המוסדות המקיימים לימודים בהפרדה, אשר זיהו את 

                                                      
 .ג פרק א מלכים 20
 בבלי נדרים מט. 21
 בבלי פסחים קיג. 22
 2014 זיכרמן חיים ר"ד" לבן כחול שחור" 23
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לו יכלו מוסדות אלו להביא את הציבור  ינתם בציבור החרדי.חהגלום מב העסקיהפוטנציאל 

נר לאחד  מבחינתםהיו מעדיפים לעשות זאת שכן  ,החרדי בשערי הקמפוסים המעורבים שלהם

 נר למאה, מדוע בחרו הם לפתוח את הקמפוסים הללו ? 

 ,לפני כעשור הוכח באקדמיהלאחר שבמשך שנים הודר הציבור החרדי מהאפשרות ללמוד  .61

הפרדה  המתאימה לאורח חייו ובאמצעותשבבוא לפניו הזדמנות ללימודים , יים ציבור חרדישק

 חרדיים סטודנטים אלפי הצטרפו השנים במשך. מגדרית, קופץ הוא על העגלה האקדמית

  מדברות בעד עצמן. , הן למשק הישראלי, והן למגזר החרדי,התוצאות, השונים למסלולים

שילוב המגזר החרדי, י להסביר ולהרחיב אודות ההשלכות של בלתי אפשר, קצרה זו במסגרת .62

לכלכלה ולחוסן מסייעים הדברים  -כל כך הרבה נושאים, מלבד אפקט הפרפר.  שילוב המקיף

בלתי מבוטל מהציבור הישראלי והדרתו מהאקדמיה  אחוזהלאומי. הציבור החרדי מהווה 

 תגרום לפגיעה קשה, הן בציבור החרדי והן בציבור הישראלי והאינטרס הלאומי. בפועל, 

 ושינוי התערבות, כי המשפט בית עיני את להאיר מעוניינים, בעצמם זאת שחוו ,המבקשים .63

 לבני, אקדמאיים לימודים של מגמה .זו ברוכה מגמה לשינוי להביא יכול, הקייםהעדין  מהמצב

 . נפרדים מסלולים הקמת יביםהמחי, החרדי הציבור ובנות

זכותם הבסיסית של בני ב לפגוע סביר. לא עמוק תודעתי שינוי יוצרים, אקדמאיים לימודים .64

חייהם. מבלי לפגוע פגיעה  ותובנות המגזר החרדי, לגישה לאקדמיה המותאמת לאורח

 משמעותית בחופש האקדמי.

 

 סיום לפני

בפסיקה הוגדרו ארבעה תנאי סף לחוקיותם של לעתירה( כי  172העותרים מציינים )סעיף  .65

הסדרי הפרדה: על ההפרדה להיות מעוגנת בליבת הפרקטיקה הדתית; על הסדרי ההפרדה 

לאפשר הזדמנויות זהות לנשים ולגברים; על הסדרי ההפרדה וההסדר ללא הפרדה להיות 

 זהים; ועל ההפרדה להיות וולונטרית.

וענים כי "במקרה דנן, לא מתקיים ולו אחד מהתנאים ( הם ט173בסעיף הבא לעתירתם )סעיף  .66

האמורים". העותרים טועים בכך טעות חמורה. ההיפך הוא הנכון. כל ארבעת התנאים שצוינו 

מתקיימים במלואם. הסברנו לעיל כיצד הסדרי ההפרדה מעוגנים בליבת הפרקטיקה הדתית, 

כי ההזדמנויות לנשים ולגברים  פרקטיקה הנהוגה בכל קהילה חרדית בכל רחבי העולם; ציינו

זהות וככל יש שוני במימושן הוא נובע משוני בביקוש )כפי שקיים בתחומים רבים(; ההסדרים 

זהים לאלה הקיימים בקמפוסים הכלליים. כך למשל המבקשים נבחנו באותם מבחנים שקוימו 

ה, ולמיטב בקמפוס הכללי של המכללה למינהל, בדיוק באותן השעות ובאותם טופסי הבחינ

ידיעתם הגיעו להישגים שאינם נופלים מאלה של עמיתיהם בקמפוס הכללי, כך שאין בסיס 

לטענה להבדל באיכות הלימודים; ולבסוף לית מאן דפליג שההסדר הוא וולונטרי, והדרך 

פתוחה בפני כל הבוחר או הבוחרת בכך ללמוד בכיתות מעורבות באחת משלל התכניות 

 ם.האקדמיות המוצעות לה



 

15 

 

עוד הראינו כי קבלת העתירה תגרום נזק קשה לצעירים וצעירות חרדים. דווקא אותם צעירים  .67

וצעירות המבקשים להשתלב במשק הישראלי ובחברה הישראלית, מבלי שהדבר יפגע באמונתם 

 -כמונו, חייהם, ייפגעו מקבלת העתירה. העותרים מבקשים להציב בפני צעירים  באורחותאו 

השכלה ולהצטרפות לאקדמיה, למשק ולחברה בישראל, שהוא בבחינת גזירה  תנאי סף לרכישת

וותרו על אמונתכם הדתית ועל תרבותכם. כזאת לא  –יכול ואינו רוצה לעמוד בה  הציבור ןשאי

 יהיה. 

המבקשים להגיש חוות דעת זו כידידיו של בית המשפט, מבקשים ממנו לדחות דרישה זו של  .68

שקבלת העתירה  וודאיהעותרים. ספק אם קבלת העתירה תתרום במשהו לקידום שוויון לנשים. 

 24."אין ספק מוציא מידי וודאי"תפגע אנושות בזכויות בסיסיות של צעירים וצעירות חרדים, 

חשיבות רבה בצירופם של המבקשים להליך זה, קיימת לא בשולי העניין, בשולי הדברים אך  .69

 :25,ישיבותהגיוס בני נציין את דברי כב' השופט רובינשטיין בפסק הדין בעניין 

 – כאמור – אך, והכנסת הממשלה כנגד מכוונות שלפנינו "העתירות

 הכנסת וחברי החרדית התורנית המנהיגות הם המשיבים האמיתיים

 הגדול הסער" שבשלהם, המשפט בית נפקדים באולם-נוכחים, החרדיים

 (; ב"י', א יונה" )הזה

 להליך יבקשו להצטרף חרדיים שגופים מקום היה לא האם לתהות אפשר

. את עמדותיהם ראשון מכלי להביא כדי" המשפט בית ידידי"כ או כמשיבים

 .דרשני אומרת אירע לא שהדבר העובדה

 בקולם ולהסביר המשפט בית באולם להיות צריכים היו החרדיים הגורמים

 ".יותר סמוק באמת דמם מדוע

לאשר את צירופם של המבקשים להליך כידיד  הנכבד המשפט בית מתבקש ,האמור כל אורל .70

 .העתירה את לדחותבית המשפט, לקבל את עמדתם ו
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