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24.12.2017 

 : עבור
 שינדל-הילה רוט ועו"ד מיטל בוכמןעו"ד ת

 
              

 שלום רב,

 

 להשכלה גבוהה ואח' רוש ואח' נ' המועצהד"ר תי 6500/17בג"ץ הנדון: 

 .ם מרשתכםני לאשר קבלת התשובה המקדמית לעתירה מטעבשם מרשיי, הרי

צורפו או גזירים ממסמכים, אשר לא  מי מסךדמים כצילונם נתונים הנבמסגרת התשובה, יש

י התשתית העובדתית על בין כלל מהא התשובה לא ניתן להקרלמך, יתרה מכ .לעתירה כנספחים

 ו הנתונים שהוצגו. ה הוצגיסוד

כללית לצרף לכתבי טענותיו את המסמכים ך, חובה יר כי לכל בעל דין, בכל הלי, אזכבהקשר זה

אופן מפורש ואף עוגנה בהליכים מסוימים ב) ת ניקיון הכפייםב. חובה זו נגזרת מחוהמוזכרים בהם

י המשפטההליך  –זה חובה זו נובע מהעקרון כי ההליך המשפטי, ובפרט הגיונה סדרי הדין(. ב

רת מקום בו מבקשת עוד אציין כי חובה זו היא חובה מוגבם פתוחים". המנהלי, יעשה ב"קלפי

רשויות המדינה  גברת שלהמדינה להנות מחזקת התקינות העומדת לה, נוכח חובת ההגינות המו

 פרט.כלפי ה

אים בהקשרים הבנתונים סד הוממלאים משכך, אבקשכם להעביר לעיוני בדחיפות את המסמכים ה

 רו בתשובה:שהוזכ

ות. מדובר נמסרו נתונים בדבר היקפי המלגות לסטודנטים וסטודנטילתגובה  119בסעיף  .1

תונים, מבלי שמצוין בה מה אמת המידה )ניתן להניח שהכוונה לה שהיא עיבוד של הנבטב

לגה הממוצעת שמפורטת בה הממבלי  –וחשוב מכך ( ?₪לפי ובר בסכומים באשמד היא

 . לסטודנט

  ה.לם הוכנה הטבשתעבירו בדחיפות את הנתונים האמורים על בסיס אבקש

קש מין הסגל במוסדות שונים. אבמית של בחינה מדגתגובה נמסרו נתונים על ל 111בסעיף  .2

 שיועברו הנתונים עצמם.

אקדמי לב משרת , משהמרכז הם טעותניו נראה שנפלה בנתוניעל פכי  צוין בהקשר זהי

הנתונים , םוככל שגם בו אסורה הוראה של נשים בפני סטודנטים חרדיגברים בלבד, 

 לשכל הישר.שנמסרו עומדים בניגוד 
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מסלולי הלימוד הקיימים. עוד נטען כי החוג נטען כי מוצגים נתונים עדכניים של  129בסעיף  .3

 , הוא החוג לגיאודזיה. לשני המינים, במקום כלשהו בארץ בהפרדה היחיד שאינו פתוח

לה עצמה יש חוגים בת, אין כל חלוקה למוסדות לימוד. יתרה מכך, על פי הטבבטענה העוק

 רבים שפתוחים רק לנשים וחוגים רבים הפתוחים רק לגברים. 

 וקה למוסדות, שבבסיסה.נתונים, בחלד הת המקור ממנו נגזרה טבלה זו, ואת מסאבקש א

. יחד עם אשר נערך בהזמנת מל"ג דותעל סקר העמ הטענות בתשובה מבוססחלק ארי מ .4

ותם ניתוח ולא ניתן לנתח אזאת, הממצאים הגולמיים של סקר העמדות לא צורפו לעתירה, 

 ם.יועברו במלוא ,תוצאות הסקר )ללא פרטים מזהים כמובן(אבקש כי עצמאי. 

והח"מ, למול בקשות נוכח ההגינות הרבה עד מאוד שהפגינו העותרים, ם אציין כי בסיום הדברי

אף היא תפעל בהגינות ותעביר את המידע הארכה השונות מטעם המדינה, מצופה כי המדינה 

דיון יעיל בעתירה ביום אופן שיאפשר י ועוד קודם לדיון בעתירה, בהמדויק והמלא בהקדם האפשר

 רוב.רביעי הק
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 חגי קלעי, עו"ד

  


