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עמדתם, בתמצית, היא כי הפרדה שאינה היררכית )קרי "נפרד אך שווה"( אינה עולה כדי  .2

 הפליה. 

מוטל עליהם לצורך ביסוסה של טענה זו. ראשית, עליהם להוכיח כי לא קיימת  משולשנטל  .3

שנית, עליהם להראות כי אכן, שני היררכיה בין גברים ונשים מלכתחילה, בחברה החרדית. 

לקיים הפרדה, התחומה לדלת אמותיהם, ואשר לא  אצדדים שווים אלו בחרו בצוותא חד

ושלישית, עליהם להראות כי הסדרי הפרדה, לרבות תחרוג ולא תשפיע על כלל הציבור. 

ינם פוגעים בזכות לשוויון וולנטריים, ולרבות בין קבוצות בעלות מעמד חברתי שווה, א

 ולכבוד. 

לאחר הגשת בקשת ההצטרפות של מר זקס וחבריו, הוגשה עמדה נרחבת של מכון קהלת,  .4

בעתירה מקבילה, והוגשה בקשה להצטרף כמשיבים של ועד ראשי המכללות הלא מתוקצבות, 

לכלל  לא נרחיב בתגובה כאן, ונשיב . משכך,אשר במידה רבה כוללות את האמור בבקשת זקס

 התשובות במאוחד. 

יחד עם זאת, לא ניתן להותיר ללא מענה את את עמדת הידיד כשלעצמה. דווקא ישירותה של  .5

עמדת הידיד, שאינה מבקשת ליפות את הדברים, כמו גם כנותם של המבקשים להצטרף ובא 

כוחם, חושפת עד כמה שורשית התפיסה ההיררכית העומדת ביסוד ההפרדה, ועד כמה אין לה 

 .   קווים אדומים

 וכך מתארים לנו המבקשים להצטרף את "האישה החרדית הממוצעת": .6

תערך אצל האשה הממוצעת במגזר החרדי, ניתן יהיה ללמוד על כך "בבדיקה ש

שאשה אינה מרגישה תחושת נחיתות בעניין ההפרדה מגברים באקדמיה. 

שה האשה וההפרדה אף רצויה והכרחית מצד האשה. בלימודים בהפרדה ח

 ..]...[החרדית מוגנת מחשש ייחוד והטרדות

דעת לנבון נקל, כי אישה חרדית שמאז ומעולם התרגלה ללמוד רק עם בנות 

  ".מינה, לא תחוש בנוח להתחיל ללמוד באקדמיה בכיתה מעורבת עם בנים

ג'ון סטוארט מיל, כאילו חשב על עמדתם של המבקשים להצטרף, עמד על המצב הבלתי  .7

ו נדרשות נשים לא רק לקבל את ההיררכיה החברתית הפטריאכלית, אלא אף לקבלה נסבל, ב

 מיל: כתב בחיוך. כך

מבקשים שהאישה הקרובה להם מכול לא "כל הגברים, מלבד האכזריים ביותר, 

תהיה שפחה מתוך כפייה אלא מתוך רצון; לא סתם שפחה, אלא שפחה חביבה. 

תן כדי לשעבד את רוחן... אדוניהן של הנשים רוצים לפיכך הם עושים כל מה שני

יותר מצייתנות גרידא והם מנתבים את כל העוצמה שבחינוך להשגת מטרתם. 

כבר משנות חייהן הראשונות מחונכות הנשים להאמין שהאידיאל של דמותן 

דמותן אינה מתאפיינת ברצון עצמי ובשלטון מנוגד לחלוטין לזה הגברי. 

מאית, אלא בכניעה ובציות לשלטונו של האחר. כל כללי באמצעות שליטה עצ

 69 . ג'ון סטיוארט מיל, שעבוד האישה"...המוסר מורים להן שזוו חובתן

  (. 2009)(: שונמית ליפשיץ)תרגום

לא תוארה על ידי הגורם הייתה קבוצה מופלית, מוחלשת ומודרת בהיסטוריה, ש ספק אם .8
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ספק אם ישנה קבוצה שבאופן עקבי ושיטתי,  1.הפרדהמעוניינת בכותה שביקש להדירה ולהפל

מבעד לתרבויות ואמונות, הוסללה בצורה חריפה יותר מנשים הרחק מתפקידי כוח ועמדות 

   השפעה.

עתה, מבקשים המבקשים להצטרף לטעון בשמן של הנשים החרדיות, כי הן אלו שמעוניינות  .9

בהפרדתן. הסדרי ההפרדה אמורים לשקף את רצונותיה של האשה החרדית וחששה מ"יחוד 

 והטרדות". 

ם לגברים שהם סטריליים לחלוטין מנשים, מנומקת יצירת מרחבים מופרדים, ויצירת מרחבי .10

על ידי המבקשים להצטרף כרצון תרבותי משותף וחופשי, של שתי קבוצות שוות כוח, 

 . זו מזוהמבקשות להיבדל 

המבקשים להצטרף אינם מתמודדים עם העובדה כי הקושי המשמעותי ביותר בהשתלבות  .11

 םישנ לש הקוסעתה ירועישו) ים הוא של גברים חרדיםלהקמת המח"ר איבהשבשוק העבודה 

המבקשים להצטרף אינם מתייחסים לעובדה כי . (הדרפהה תמגמ אלל םג םיהובג ויה תוידרח

של שוויון. המבקשים להצטרף אינם מראית עין בפועל, מדובר בהסדרים שאינם מקיימים ולו 

 מוטרדים מהעובדה שהם קיבלו מלגות מהמדינה, בזמן שחברותיהן לספסל הלימודים

לא קיבלו את אותן המלגות. הם פוסחים כלאחר יד על הדיון  )המטפורי אך לא הפיזי(

, בחסמים השונים שאינם קשורים בהפרדה על בסיס מין העומדים בפני סטודנטים חרדים

ליבה מלימודי  –שהם אלה שלפי כל המחקרים מקשים עליהם להצליח בלימודים אקדמיים 

. הם אפילו לא נותנים את הדעת לשאלה מדוע נשים ייםודרך קשיי פרנסה ועד לחצים קהילת

 יכולות ללמוד ממרצים גברים, בעוד שעל הסטודנטים הגברים נאסר ללמוד ממרצות.

את תשומת ליבם מפנים המבקשים להצטרף לשני עניינים. ראשית, טוענים הם )הגם שבחצי  .12

בת הסדרי ההפרדה פה( כי ההפרדה היא חובה הלכתית. שנית, טוענים הם כי מניעת הרח

לאקדמיה תפגע בסטטוס קוו, וכי ממילא, אין חשש להתרחבות נוספת של הסדרים אלו, שכן 

 הצורך בהפרדה קיים רק בהשכלה והכשרות מקצועיות. 

שהועלה על ידי המבקשים להצטרף.  העותרים לא מוצאים מקום להידרש לטיעון ההלכתי .13

עמדתה של מדינת ישראל, למיטב הידיעה, היא כי אין ציווי הלכתי על קיום לימודים בהפרדה 

 היה אל רומאכ יתכלה יוויצ םייק היה ול ףא ,הריתעב טרופש יפכ ,אליממו) על בסיס מין

.  ככל שתבקש המדינה לשנות מעמדתה (דובכבו ןויוושב הרומח הכ העיגפ קידצהל וחוכב

הנוכחית, ולטעון כי הפרדה על בסיס מין היא חלק מליבת הפרקטיקה הדתית, יתייחסו לעניין 

א, המבקשים להצטרף לא ניסו אפילו לעמוד ברף כלשהו, מינימאלי ככל )וממיל זה העותרים

 . שיהיה, לביסוס טענתם העובדתית כי מדובר בציווי המצוי בליבת הפרקטיקה הדתית(

טיעונם השני של המבקשים להצטרף, כי הפרדה בהשכלה הגבוהה היא היא שימורו של  .14

הסטטוס קוו במדינת ישראל, וכי סטטוס קוו זה הוא שיבטיח את מניעת הרחבת הסדרי 

 ההפרדה לשוק העבודה ולספירות ציבורית אחרות, היא לא פחות ממדהימה.

 הסדרי ההפרדה על בסיס מין במדינת ישראל מתרחבים –נבהיר על מנת לסבר את האוזן,  .15

, והסטטוס קוו בהקשרים מוסדיים חדשים ובמספרים חסרי תקדים מיום ליום ומעמיקים

 מופר ברגל גסה. כך, בתמצית ועל מנת לסבר את האוזן בלבד, בשנים האחרונות:

                                                      
פסק הדין המפורסם ארה"ב,  19-שלהי המאה הב Plessy v. Fergusonהמשיבים בפרשת די להזכיר את טיעוני  1

בקרונות רכבת, ובה נטען כי שני הגזעים רגילים לחיות בנפרד ואין זה תפקידו של המשפט בהפרדה הגזעית  שעסק
 (.U.S. 163 Homer A. Plessy v. John H. Ferguson 537 1896)בהעדפותיהם  להתערב

https://supreme.justia.com/us/163/537/case.html
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Reports
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 ;מטעם המדינהנקבעו הסדרי הפרדה על בסיס מין בהכשרות מקצועיות  .א

 נקבעו הסדרי הפרדה על בסיס מין בהכשרות של עובדים בתפקידי ליבה בשירות המדינה; .ב

 הוקמו ספריות בירושלים ובערים נוספים בהפרדה על בסיס מין; .ג

  ;הוחמרו תנאי ההפרדה בין גברים ונשים בצה"ל במסגרת פקודת השירות המשותף .ד

בהן שולבו חרדים נקבעו  , וביחידותמסגרות צבאיות סטריליות לחלוטין מנשיםהוקמו  .ה

 ;הוראות המגבילות נשים מתפקידים מסוימים

אירועים ציבוריים בירושלים ובערים נוספות, במימון ציבורי, בהפרדה על מתקיימים  .ו

 בסיס מין;

 ;, תורים בקופות חוליםקורסי נהיגה מונעת בהפרדה על בסיס מיןמתקיימים  .ז

 ועוד ועוד.  .ח

ברשימה לעיל הוא רק בהסדרי הפרדה על בסיס מין בספירה הציבורית  האמור –ונדגיש  .16

ובמימון ציבורי. להסדרים אלו יש להוסיף עוד אין ספור הסדרים מקומיים, המחמירים את 

 דרישות ה"צניעות" ומכתיבים פיקוח הדוק על נשים במרחב הציבורי. 

הפרדה במוסדות להשכלה גבוהה אינה חלק מהסטטוס קוו, היא מעולם לא  –למען הסר ספק  .17

 הייתה חלק מהססטוס קוו, ועיגונה בתוכנית החומש היא רמיסה ברגל גסה של הסטטוס קוו. 

לכך, גם הטענה כי ישנו דבר מה מיוחד בלימודים אקדמיים, המחייב הפרדה, וכי  בהמשך .18

 הפרדה זו לא תתרחב מעבר לגבולות האקדמיה, קורסת למול המציאות. 

בעמדת הידיד שהגישו, טענו המבקשים להצטרף כי "הסטודנטים אינם מבקשים ואינם  .19

ד שלהם בלבד". בכך, פותרים מצפים להפרדה מגדרית במוסדות אחרים, אלא במסגרת הלימו

עצמם המבקשים להצטרף מהשאלה מה מבחין, לשיטתם, בין האקדמיה לספירות חיים 

 אחרות, באופן שההפרדה תהיה מוצדקת בראשונה, אך לא באחרות. 

 השמתשובה אחרת לשאלה זו ניתן למצוא דווקא בראיון שנתן ב"כ המבקשים להצטרף, עו"ד  .20

ליפל, רק לאחרונה, ראיון החושף עד כמה ביסודה של ההפרדה ניצבת עמדה הרואה בנשים 

ע" לגברים לשלוט ההפרדה היא אמצעי "לסיי –כאובייקט מיני המפתה גברים, ומשכך 

 ביצרם.

 :2כך, מהראיון שקיים עו"ד ליפל עם רביב דרוקר לתוכנית "המקור" .21

 

ת. איך היצר שפה ך להתמחות בפרקליטות, שם כולם פרקליטֹובן אדם כמוך הל דרוקר: 

 אתה אומר 'לא רוצה לעמוד במבחן הזה', שם אתה עומד במבחן הזה?

דר, לתקופה קצרה, שיש הבדלי מעמדות מאוד מאוד דבר ראשון, זה היה זמן מוג עו"ד ליפל: 

 גדולים.

 חוץ מזה, הפרקליטות ידועות כ...

 דברים שאף אחד לא רוצה להתקרב אליהם בדרך כלל.

  "זאת אומרת, הן מאוד מאוד נשכניות ו...

 

)ואולי להצר על שלא השלים את  במידה רבה, יש להודות לעו"ד ליפל על גילוי הלב והפתיחות .22
                                                      

2 http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1274112 
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דבריו(. גם אם נניח שההתבטאות המיזוגנית אודות הפרקליטות בשירות המדינה נובעת 

היא שחושפת את העמדה הבסיסית,  –מחוסר מיומנות תקשורתית, דווקא הרישא לדברים 

 םג הדרפהל השירדה תעמשנ רבכ םויהו) שעל פיה גם מקום העבודה צריך להיות בהפרדה

בפרקליטות המדינה, לא  . במציאות הנוכחית, שבה אין הסדרי הפרדה(םימדקתמ םיראתב

אלא לעבוד עם פרקליטות נשים, לזמן מוגדר, על יסוד פערי מעמדות.  היה לעו"ד ליפל מנוס

ניתן להניח כי לא ירחק היום, שבו נתבקש לראות גם בהתמחות, או בעבודות הדורשות שעות 

ס רבות ומאומצות של חשיבה משותפת בקרבת נשים, ככאלו בהן מוצדקת ההפרדה על בסי

 מין.   

כיוון שהיא סותרת  העותרים סבורים כי הפרדה על בסיס מין באקדמיה לא יכולה להתקיים .23

 . את זכויות היסוד במדינה דמוקרטית

הוא קול שחשוב שיישמע  קולם של המבקשים להצטרףעל רקע כל אלה, עותרים סבורים כי  .24

פרדה מבלי שכלל טורדת קלות הראש ובה מטיפים גברים חרדים אלו להבמסגרתעתירה זו. 

ה הגלומה בהפרדה זו, ומבלי שהם אפילו טורחים לשלם את מס השפתיים נאת מנוחתם הסכ

, מדגימה היטב את הסכנה של תהמינימאלי ולטעון לפחות שעל ההפרדה להיות שוויוני

 .גישתם לחברה הישראלית.

אם יתקבלו, יצרו מציאות שבה בכל ספירות החיים, במרחב הפרטי  קול זה, ועמדה זו, .25

והציבורי כאחד, לא יהיה מפגש בין גברים חרדים לנשים )הגם שנשים חרדיות יפגשו גברים, 

חרדים וחילונים כאחד כבר מילדותן(. המפגש היחיד של גברים עם נשים יהיה במקום שבו 

כמנהלים, כנושאי משרה בתפקידים  –לנשים  יהיה על הגברים להחליט החלטות הנוגעות גם

 ציבוריים, כעובדים סוציאלים, מורים, פסיכולוגים ומנהלי בתי ספר.  

ארוכת השנים של נשים שמינן לא יהווה שיקול תביעתן חשוב שישמע.  גם קולן של נשים .26

ה ורמה. בקבלה לעבודה, בקבלה ללימודים, בהוראה, בהשתלבות בחברה, חשוב שתהיה ברור

הדרישה כי החברה לא תצמצם נשים רק לאובייקט מיני, שיש להרחיקו מהעין של גברים על 

, היא דרישה שיש מנת לשמור עליו מפני הטרדותיהם של גברים שאינם יכולים לשלוט ביצרם

 . ונשאיות זכויות כשל כל אדם אנוש ותכחלק מההגנה על זכויותיהן כבנ לשמוע אותה

צ'ריס קרמרי ופאולה " אמרו בנה הרדיקלית שנשים הן בני אדםפמיניזם הוא התו" .27

צר עבור גברים י. תיאור המציאות על ידי המבקשים להצטרף, שבה יש ליטרייכלר

גם להן  לכאורה מרחבים סטריליים לחלוטין מנשים, ושבה הפרדתן של הנשים טובה

רואה בנשים  היא מציאות שאינה –מהטעם שבכך יקטן הסיכוי שגברים יטרידו אותן 

כבנות אדם. עצם מינן הופך נשים, בפרדיגמה זו, לאוביקט המסיח את הדעת, ומשכך ניתן 

 להסיטו לצד. 

כאמור בפתח הדברים, משכל טיעוני המבקשים להצטרף פורטו בצורה מקיפה ומשפטית  .28

בהרבה במסגרת העתירה שהוגשה על ידי מכון קהלת וטענות ועד ראשי המכללות הלא 

ספק אם יש בעמדת הידיד כדי לתרום לדיון המשפטי, וממילא העותרים  מתוקצבות,

ישיבו לכלל הטענות במרוכז, במסגרת תגובתם שתוגש לאחר התאספות כלל התשובות 

 לעתירה.

יחד עם זאת, בעמדת הידיד של המבקשים להצטרף יש כדי לתרום להליך במובן זה, שהיא  .29

בכך, יש  נם של הסדרי הפרדה על בסיס מין.חושפת את אי השיוויון הבסיסי הטבוע בכינו



7 

 

 ערך לאותנטיות הגלומה בעמדה זו.

 

 

 .2017 בדצמבר 6 היום,

 

 

 

_____________  

  חגי קלעי, עו"ד

 

 

 

 


