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  קריה האקדמית אונו לעתירה ובת השת
סילקוהו  הסנהדרין( מנשיאותדיבנה הדיחו את רבן גמליאל בו ש)אותו היום 

לשומר הפתח וניתנה להם רשות לתלמידים ליכנס. שהיה רבן גמליאל מכריז 
לא יכנס לבית המדרש. אותו היום נוספו כמה  –ואומר: כל תלמיד שאין תוכו כברו 

שבע מאות  ספסלים. אחד אומר: נוספו ארבע מאות ספסלים ואחד אומר:
שמא חס ושלום מנעתי תורה  :ספסלים. חלשה דעתו של רבן גמליאל, אמר

 )בבלי ברכות, כ"ז, ע"ב(.  מישראל

 16 ה, מוגשת בזאת תשובת המשיב30.10.2017בהתאם להחלטת כב' בית המשפט הנכבד מיום 

 "( לעתירה.  אונו" או "אונו האקדמית הקריהן: ")להל

תתייחס לשלושה מישורים עיקריים, שעשויים להביא תרומה  אונוטרם פתיחה נציין כי תשובת 

                 , ואלו הם:מותב זהעמודי התשובה שהונחו בפני  מאותולשפוך אור על  דנן לדיוןייחודית 

              ; בכל הנוגע ללימודים אקדמיים ולהפרדה מגדרית תפיסת העולם של הציבור החרדי)א( 

היחס בין קיומם של קמפוסים  )ג(חיוניותם; הקמפוסים החרדיים, תכליתם ומשמעותם של  )ב(

לשם הנוחות, להלן יובאו עיקרי הכל דבר דבור על אופניו.  .חרדיים לטענות בדבר פגיעה בנשים

  התשובה ותקצירה:

  -במחלוקת שבין שני העותרים, עמדת הקריה האקדמית אונו הינה כי 

שבניגוד לעמדה  שוםמזאת  .באשר היא במוסדות האקדמיים אין מקום לשלול הפרדה מגדרית .א

הפרדה בלימודים )בשונה מכל  ב"מנהג", ושמציירים העותרים לפיה מקורה של ההפרדה הינ

 ההלכה על כל פוסקיברורה ומוסכמת חובה הלכתית  הינה עירוב אחר ברשות הרבים ובעבודה(

פסיקת בית  ע"פלהצלחת הבוגרים בשוק התעסוקה.  חיונייםבנוסף, קמפוסים אלו . בני זמננו

 משפט זה, במקום בו קיימת חובה הלכתית ברורה, יש להגן עליה מכוח עקרון חופש הדת. 

ההפרדה המגדרית המונהגת בקריה האקדמית אונו, נעשית באופן מאוזן ומושכל המאיין  .ב

בור הסטודנטיות ובציבור , בציכלל הציבור, לרבות הפגיעה בתנהנטע באופן מוחלט את הפגיעה

 , ואף אם לאו, הרי שמדובר בפגיעה מינורית המתקיימת לתכלית ראויה.המרצות

ההפרדה המגדרית באקדמיה הינה קצה הקרחון,  םמצביעים העותרים, לפיה םהחששות עליה .ג

, לרבות בשוק התעסוקה, במדרון חלקלק וזרועותיה ילכו ויקיפו את החברה הישראלית כולה

, ולא במציאות הנשקפת על פני ההלכתית כפי שתוצג בתשובה זו אחיזה לא בתיאוריה ןאין לה

 כשני עשורים בהם פועלים קמפוסים חרדיים בישראל.

ההחלטה בדבר קיומה של הפרדה מגדרית בתוכניות הלימודים הינה החלטה המצויה  .ד

ועצה , ואינה בתחום סמכותה הרגורלטורית של המבמסגרת החופש האקדמי של המוסד

 קל וחומר ביחס למוסד לא מתוקצב, כמקובל בארה"ב ובמדינות נוספות.  להשכלה גבוהה.

המקרים שהגיעו לשולחן בית המשפט )כגון עניין רגן, קול ברמה  כליש להבחין היטב בין  .ה

אין מדובר בפעילות כופה אלא וזאת בשלושה מישורים: בענייננו,  ענייננו,ועזריה( לבין 

שכן לנשים ולגברים ניתנת הזדמנות שווה הן  ,כל ממד היררכי בפעילות זו; אין וולונטרית

המרחב הינו מובלעת סגורה ; (בהוראה )ביחס למרצות( והן בלימודים )ביחס לסטודנטיות

בעוד ובמקרים הקודמים  על רשות הרבים הישראלית, או במילים אחרות: "מאיימת"שאינה 

 הציבור בא אל ההפרדה.  –ההפרדה באה אל הציבור, במקרה דנן 

 עמדת המשיבה הינה כי, שולי היקף הפגיעהאילו ו הכרחיהקמפוסים קיום על רקע העובדה ש .ו

באופן המאפשר לכל חרדי ת תוכנית החומש השניה להביא לתיקון הגדרו יש לשנות את האיזון

 וזאת במסגרת תואר ראשון ותואר שני שאינו מחקרי., ללמוד בקמפוס החרדי
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 דבר  פתח .א

יום מהמועצה להשכלה גבוהה החלטת עומדת לבחינה שבכותרת  שתי העתירותבמוקד  .1

שנתית להרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה -התכנית הרבשרה בה או 23.5.2017

 .("ההחלטהאו " "תוכנית החומש השניה)להלן: " תשפ"ב-לאוכלוסייה החרדית תשע"ז

באופן חלקי ומוגבל המאפשרת  ת תוכנית החומש השניהתוקפים א 6500/17העותרים בבג"ץ 

( עבור אוכלוסיית 5-18הפרדה מגדרית במוסדות אקדמיים שונים )עיקרם, המשיבים קיום 

מש השניה תוקפים את תוכנית החו 8683/17לעומתם, העותרים בבג"ץ . הסטודנטים החרדית

מן העבר האחר, ובפרט את המגבלות שהטילה המועצה להשכלה גבוהה על פעילותם של 

ללמוד ובזכויות הסטודנטים  , תוך פגיעה בחופש האקדמי המוסדיהקמפוסים החרדיים

 . תרבותםלו לאורח חייהםבהתאם 

 ץ"עניין )בג באותו קודם הליךהינה המשך, הלכה למעשה, של  6500/17בבג"ץ העתירה  .2

עתירה זו עוד טרם אישור תוכנית החומש השניה. על ידי אותם העותרים, ( שהוגש 6667/14

נמחקה לאחר שהוסכם על קיומו של הליך עיון ציבורי, טרם אישור תוכנית החומש השניה. 

, עתירה נוספת 6500/17בבג"ץ העותרים כעת, משאושרה התוכנית, מוגשת על ידי העותרים 

  המורה למשיבים ליתן טעם:בית המשפט הנכבד להוציא מלפניו צו על תנאי, ובה מתבקש 
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 , בטל. 2007-)ב( רישא לחוק זכויות הסטודנט, התשס"ז4סעיף מדוע לא ייקבע כי  .2.1

, אינו מהווה מקור 2007-)ב( לחוק זכויות הסטודנט, התשס"ז4סעיף מדוע לא ייקבע כי  .2.2

ניות לימודים בהפרדה על בסיס מין לאשר תוכ הסמכה המתיר למועצה להשכלה גבוהה

 במוסדות מוכרים, מתוקצבים ולא מתוקצבים. 

תוכנית החומש בה אושרה  23.5.2017מיום תבוטל החלטת מל"ג מדוע לא ייקבע כי  .2.3

 השניה.

מדוע לא יבוטלו, החל משנת הלימודים תשע"ט, ההיתרים שניתנו למוסדות אקדמיים,  .2.4

 הפרדה על בסיס מין. מתוקצבים ולא מתוקצבים, ללימודים ב

מדוע לא ייקבע איסור מוחלט על התחשבות במין בתוכניות הלימוד של המוסדות להשכלה  .2.5

 גבוהה, באופן גורף.  

שאוחדה לעתירה זו. העותרים סבורים  8683/17בבג"ץ מן העבר האחר עומדת עתירת העותרים  .3

מבקשים מבית המשפט הנכבד אף הם כי יש להורות על בטלותה של תוכנית החומש השניה ו

  להוציא מלפניו צו על תנאי, המורה למשיבים ליתן טעם:

 בה אושרה תוכנית החומש השניה.  23.5.2017מיום  המל"ג החלטתמדוע לא תבוטל  .3.1

לחלופין, מדוע לא יבוטלו כל הסעיפים שבהחלטה המגבילים את המוסדות להשכלה  .3.2

מים על בסיס רקע חברתי או דתי, וכן גבוהה בישראל בקבלת תלמידים למסלולים מסוי

הסעיפים המגבילים את המוסדות להשכלה גבוהה מקיום מסלולים לתארים מתקדמים 

 51.2; 49.41; 49.1; 48.12; 48.11; 48.9; 41ובפרט סעיפים  בהפרדה בין גברים לנשים,

 .בהחלטה

ת בלבד, ואין לה לחלופין, מדוע לא ייקבע כי החלטה זו היא בגדר התוויית מדיניות מומלצ .3.3

 וח המל"ג. כל תוקף מחייב כלפי המכללות והמוסדות האקדמיים הכפופים לפיק

לחילופין, מדוע לא ייקבע כי החלטה זו תקפה רק עבור מוסדות להשכלה גבוהה שהמדינה  .3.4

מתקצבת באופן מלא, והיא לא תחול על מוסדות שאינם מתוקצבים או מתוקצבים באופן 

 חלקי.

יש לפסול את תוכנית החומש, לכל הפחות  רים בשתי העתירות סבורים כיהנה כי כן, העות .4

סבורים כי  6500/17. ואולם, עמדתם שונה מן הקצה אל הקצה: בעוד העותרים בבג"ץ בחלקה

על בית המשפט להורות כי אין לאפשר לימודים בהפרדה מכל מין וסוג שהוא במוסדות להשכלה 

על בית המשפט להורות על בטלותה של סבורים כי  8683/17הגבוהה, הרי שהעותרים בבג"ץ 

הורות על הפרדה החלטת המל"ג דווקא משום שהיא מצמצמת את החירות המוסדית ל

 לכך.  בהם יש הצדקהבמסלולי הלימוד, במקומות 

 :עמדת הקריה האקדמית אונו הינהכפי שיוצג בהרחבה להלן, במחלוקת זו שבין שני העותרים,  .5

  במוסדות האקדמיים; הפרדה מגדרית באשר היא אין מקום לשלול כי .א

כי ההחלטה בדבר קיומה של הפרדה מגדרית בתוכניות הלימודים הינה החלטה המצויה  .ב

במסגרת החופש האקדמי של המוסד, ואינה בתחום סמכותה הרגורלטורית של המועצה 

 להשכלה גבוהה. 

שילובה של האוכלוסייה לצורך  הכרחיתכי הפרדה מגדרית הנעשית באופן זהיר ואחראי,  .ג

 החרדית בשוק התעסוקה; 

 מושכלמאוזן והפרדה המגדרית המונהגת בקריה האקדמית אונו, נעשית באופן כי ה .ד

 ; 6500/17את הפגיעה עליה מצביעים העותרים בבג"ץ  באופן מוחלט מאייןה
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, ככל שקיימת פגיעה כזו, 6500/17כי הפגיעה עליה מצביעים העותרים בבג"ץ לחילופין,  .ה

 נעשית לתכלית ראויה ובמידה שאינה עולה על הנדרש. 

, לפיהן ההפרדה המגדרית 6500/17כי החששות עליהן מצביעים העותרים בבג"ץ  .ו

רבות באקדמיה הינה קצה הקרחון, וזרועותיה ילכו ויקיפו את החברה הישראלית כולה, ל

שני כולא במציאות הנשקפת על פני , בשוק התעסוקה, אין לה אחיזה לא בתיאוריה

 עשורים בהם פועלים קמפוסים חרדיים בישראל. 

רעועה  6500/17ים העותרים בבג"ץ התשתית העובדתית שעליה נסמכ כי תטען התשובהעוד  .6

 גזירה שווהדים שהם לומאחת, תוך  כמקשהוכי היא מתייחסת לאוכלוסייה החרדית  ביותר

ודומה  –בנוסף, נסמכים חלקים משמעותיים בעתירה  .מעצמם ומשווים בין דברים שונים

דעות וחששות שונות שאינן מגובות בכל ראיה או על  –שמנהג חדש בא למחוזות בית משפט זה 

 , ולמותר לומר שכדברי בית משפט נכבד זה מן העבר "עם ספינקס אי אפשר להתווכח".בעובדות

 נטענושכבר  מחד, ולא להעמיס בדברים הידועים מנת לחדש דבר בפני בית המשפט הנכבד על .7

, שסביר שלא בשלושה היבטים מרכזיים תשובת הקריה האקדמית אונותתמקד , מאידך

 באים לידי ביטוי באופן מלא בתשובות הצדדים האחרים: 

 .ולהפרדה מגדריתבכל הנוגע ללימודים אקדמיים  תפיסת העולם של הציבור החרדי .א

לרקע בהקשר זה תרחיב התשובה בכל הנוגע להבחנה בין אוכלוסיות חרדיות שונות, 

לסיבות ההלכתיות התרבותי והקהילתי הרלוונטי הנדרש לצורך הכרעה בסוגיה זו ו

במובחן ממרחבים ציבוריים  ,והתרבותיות המובילות להפרדה בלימודים אקדמיים

 ר מדרון חלקלק. כל טענה בדב ותהמפריכ, נפרדים

בקמפוסים החרדיים של  .חיוניותם, תכליתם ומשמעותם של הקמפוסים החרדיים .ב

, ואלפים נוספים לומדים בעת המשיבה, למדו אלפי חרדים במשך קרוב לשני עשורים

פרק זה יעסוק אפוא בהבנה של הדנ"א הייחודי של הקמפוס החרדי  כתיבת תשובה זו.

 לצורך קידומם של חרדים באקדמיה. בלעדיו אין, , בבחינת ומדוע הוא כה נחוץ

. במסגרת זו תטען בנשיםפגיעה היחס בין קיומם של קמפוסים חרדיים לטענות בדבר  .ג

המשיבה כי הפגיעה בציבור הנשים בכלל ובציבור המרצות בפרט, ככל שזו אכן קיימת, 

בא דהעותרים הינה מצומצמת ביותר, וכי החלופה בהקשר זה, תיצור נזק גבוה יותר אלי

בפרק זה תציג המשיבה את נקודת האיזון הראויה לדעתה, בין הערכים המתנגשים עצמם. 

 בעתירה זו. 

לפסול את תוכנית החומש בקשת סעד של העתירה, שמתמקד בפורמאלי -המשפטילצד הפן  .8

-מהותית, מעלה עתירה זו סוגיה ולקבוע כי לא ניתן לקיים לימודים בהפרדה מגדרית השניה

האם יש מקום במדינת ישראל לחברה רב תרבותית, היודעת לכבד אורחותיהן של ית: ערכ

כל עוד אין הדבר פוגע באינטרסים ממשיים של  –קהילות המהוות אותה, ומאפשרת להן 

בו לקיים את אורח חייהן כרצונן, תוך כיבודו ואי התערבות  –)וזאת נוכיח(  הקבוצות האחרות

 שלא לצורך. 

מן העתירה, התשובה לכך שלילית. העותרים מוכנים לקבל את  המצטיירלגישת העותרים, כפי  .9

המקובל עליהם, וישנו את דרכי אורח החיים החברה החרדית רק אם חבריה יכפפו עצמם ל

העותרים מעוניינים בשילוב החברה החרדית דומה כי החינוך הנהוגים על ידם מקדמת דנא. 

 .הם שכחו להוסיף שתי מילים: "בתנאים שלנו"לכך בשוק התעסוקה, אך 
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ים ללמוד לימודים אקדמיים יעל המדינה לאפשר לכל צעיר וצעירה חרד, המשיבהלטענת  .10

, ממספר סיבות: ראשית, עניין זה מתיישב היטב עם המדיניות הממשלתית בקמפוסים חרדיים

בפרט; שנית, חברה בדבר שילוב האוכלוסייה החרדית בתעסוקה בכלל, ובמקצועות מכניסים 

, ביחוד פי המגזרים השונים המרכיבים אותהלגלות סובלנות כל חייבתליברלית ורב תרבותית 

נעשית באופן וולונטרי שאינו כופה דבר על מאן דהו; שלישית, הפרקטיקה בכאשר מדובר 

הפגיעה הנטענת קטנה בהרבה ממידותיה כפי שהן מצוירות על ידי העותרים, ואף אין כל חשש 

כי "תזלוג" ותתפתח למחוזות אחרים; רביעית, קבוצת החרדים באקדמיה הינה "ראש החץ" 

לתגובת שרשרת שתבלום מהלכים , תוביל והקטנתה של שילוב החרדים. פגיעה באוכלוסייה זו

   על כל זאת, בהמשך. המתרחשים בעשור האחרון בקהילה החרדית. 

 הקריה האקדמית אונו  – 16המשיבה  .ב

בראשית . 1995הינה הקריה האקדמית אונו, עמותה רשומה הפועלת החל משנת  16המשיבה  .11

פרופ' גבריאלה  בניהולה שלכשלוחה של אוניברסיטת מנצ'סטר בבריטניה  דרכה פעלה אונו

שלו, פרופ' דוד הרטמן ז"ל, פרופ' מרשל סרנת ז"ל, מר רנן הרטמן ושותפיהם. שמונה שנים 

אונו הכרה מהמועצה להשכלה גבוהה והפכה באופן מאוחר יותר קיבלה הקריה האקדמית 

 פרטי.ורשמי למוסד אקדמי עצמאי 

את חשיבות ההנגשה של ההשכלה היווסדה חרטה הקריה האקדמית אונו על דגלה  מיום .12

פתחה את דלתות האקדמיה  הקריה האקדמית אונו. הגבוהה לאוכלוסיות מוחלשות ומודרות

, לבעלי , לאנשי הפריפריה, לאוכלוסיות מבוגרותלחרדים, למגזר הערבי, ליוצאי אתיופיה

ועוד, והכל מתוך תפיסת עולם  מוגבלויות ולאוכלוסייה הנמצאת על הספקטרום האוטיסטי

ינוי בכך מממשת אונו את חזונה להביא לש לפיה זכות ההשכלה נתונה לכל אדם באשר הוא.

 . רבותית ומשגשגתפני החברה בישראל מתוך שאיפה מתמדת ליצירת חברת משלבת, רב ת

הקריה האקדמית אונו הוקמה על בסיס האמונה בזכותו של כל אדם )מכל מגדר, לאום, דת,  .13

קהילה, מוצא, מוגבלות או נטייה מינית(, לחינוך אקדמי מיטבי שיאפשר חיי חירות, הגשמה 

ככזו, סגל הקריה האקדמית  עצמית וחתירה אל האושר אשר הוא מבקש לעצמו ולקהילתו.

והלומדים בה מקפידים הקפדה יתרה על כיבוד תרבותם של כל הבאים בשעריה ומתנגדים אונו 

באופן נחרץ לכל גילוי של אפליה, הקנטה, הדרה, הטרדה או גזענות ולכל התנהגות אשר אינה 

 . תרבותי של הקמפוס-מכבדת את אורחות חייו של האחר או פוגעת באופיו הרב

שפתח את  , או למצער בין הראשונים,אקדמי הראשוןהקריה האקדמית אונו הינה המוסד ה .14

ם באור מיממוק יםהחרדי ים( בפני האוכלוסייה החרדית. הקמפוס2002) בשנת תשס"ב שעריו

ד, להשתלב בלימודים לבני הקהילה החרדית, גברים ונשים כאח יםיהודה ובירושלים ומאפשר

ברתית המתאימה לאורח במקצועות יוקרתיים ורווחיים, באווירה לימודית וח אקדמיים

, מנהל עסקים בחשבונאות, לתואר ראשוןהסטודנטים לומדים  יםהחרדי יםחייהם. בקמפוס

של על התפתחות הקמפוסים החרדיים חינוך, ריפוי בעיסוק וקלינאות תקשורת. משפטים, 

, עבודת גמר התפתחות הקמפוס החרדי בקריה האקדמית אונוראו אלחנן לרנר,  המשיבה

 (. 2014מחקרית המוגשת לקבלת תואר מוסמך, אוניברסיטת חיפה )

ישראלי, בתפקידים -משתלבים בשוק העבודה הכלל אונו בוגרי הקמפוסים החרדייםאלפי  .15

שונים. לא מעטים הצליחו וטיפסו עם השנים לתפקידי מפתח במשרדי עורכי דין, רואי חשבון, 
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מות עבודה שעד לפני שנים לא רבות לא ניתן היה לחלום כי בשירות הציבורי והפוליטי, ובמקו

 יבוא חרדי בשעריהם. 

, ואלפים רבים שעוד טרם שמפעילה המשיבהבקמפוסים החרדיים כיום אלפים הלומדים  .16

 הצטרפו, נושאים עיניהם להכרעה בעתירה זו. 

 הנדרשת לעתירה התשתית העובדתית  .ג

"חברת תפיסת במשך עשרות שנים נמנעה החברה החרדית מלהיכנס בשערי האקדמיה.  .17

של המאה הקודמת, הובילה להסתגרות  70-שנות הלכה והעמיקה ב, שההמפורסמת הלומדים"

ולשקיעתם של הגברים החרדיים בלימוד תורה של האוכלוסייה במרחבים גיאוגרפיים נפרדים, 

(, חיים זיכרמן, 1991) החברה החרדיתללא מועד סיום מוגדר )ראו למשל מנחם פרידמן, 

(. הנשים החרדיות הופנו 131, (2017) 17 תרבות דמוקרטיתחרדיות ישראלית בשלוש מערכות, 

 –יכונים החרדיים , אך זאת במסגרת התפרנסהאמנם לרכישת מקצוע לצורך נשיאה בעול ה

אף  ,ה"סמינרים", שייעדו בהתאמה את מרבית הבנות למקצועות ההוראה השונים. ואולם

 תהשתלבוראו בחיוב את בהן  ,החרדית קהילהת "מודרניות" ופתוחות יותר בבקרב אוכלוסיו

הייתה מחוץ לתחום. כך למשל בהתייחס להבחנה שבין תנועת האקדמיה הגברים בעבודה, 

תוך שהוא מבקר את , מנשה בין חייםהרב ת ישראל לתנועת הפועל המזרחי, מציין פועלי אגוד

 :  כי ,אילן-הקמת אוניברסיטת בר

ומה מאוד שונה דרך חייהם של חברי פועלי אגודת ישראל. רובם אנשי 

כי מסיבות בלתי  תורה ועמל. אין עיניהם להשכלה גבוהה בידעם

תלויות שולטת במוסגות הללו הכפירה שלטון בלי מצרים. דאגתם 

להקניית תורה ודעת ד' בישיבות רגילות ומסתפקים בהקניית מקצוע 

)מנשה בן חיים, אחוד של היהדות החרדית,  לבניהם למען הרוויח לחמם

 (. 40, (1960) ה' תשכ"א המעין

י י סיבות עיקריות: ראשית, אופי הלימוד האקדמאקדמיה נבעה משתהעקרונית לההתנגדות  .18

מושכלות הראשונים, תוך החלפת עקרון האמונה בעקרון הידע הכולל הטלת ביקורת ופקפוק ב

, האמונים על "תמים כפרני וחילוני שאינו מתאים ליראי השםממד השכלתני, סיגל לאקדמיה 

קבעה רק לאחרונה ועדת הרבנים שעל ידי  ,למשל ,כך .)דברים י"ח, י"ג( תהיה עם ה' אלוקיך"

 מועצות גדולי התורה )הליטאית והחסידית(, ב"כנס חירום" שנערך לפני פחות משנה:

ב. במוסדות הלימוד האקדמאיים על כל צורותיהם, קיימות סכנות 

רבות של מכשולות עצומים הן בתכני הלימודים והן במרצים, שיש להם 

ם לחמורות, ובוודאי שהם מהווים השפעה רעה של עניינים הנוגעי

סתירה גמורה לדרך ישראל סבא. על כן אנו שבים ומזהירים, כי בנות 

ונשות ישראל לא תלמדנה במוסדות אקדמאיים או במוסדות 

המסונפים לאקדמיה, ובכלל זה שלוחות או מוסדות המכנים את עצמם 

ר סמינרים ומעניקים תארים אקדמאיים. וכבר נאסר הדבר בכל החומ

על ידי גדולי הדורות מקדמת דנא ועד ימינו. ואין להתפתות בנושאים 

אלו בתואנות שוא של פרנסה וכדו', שכך דרכו של יצר הרע היום אומר 
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ראו ישראל כהן, גדולי ישראל יוצאים נגד אקדמיה לבנות, )' לו עשה כך וכו

 (., י"ט כסליו תשע"וכיכר השבת

, לא התאים לרוח כתף אל כתף ונשים הלומדים בחברותאשנית, אופן הלימוד שכלל גברים  .19

ותוכניות מוסדות כל ב ת את ערך הצניעות וההפרדה בין המיניםהיהדות החרדית המקדש

רק חרדים בודדים העזו להסתכן ולנווט את דרכם בתוך במשך עשרות שנים  ואמנם, .הלימוד

עובדים עשו זאת ללא לעומתם, מרבית החרדים ה. במטרה לרכוש מקצוע העולם האקדמי

 בהתאם.  –הכשרה אקדמית, כשהמקצועות ורמת השכר 

ביקוש לתארים , המגדילים את הניצני שינויב ותניתן לחזהחל מראשית המאה הנוכחית,  .20

חרדים החלו לגשש את דרכם  עוד ועוד גבריםחברו מספר טעמים: ראשית, לכך  אקדמיים.

לעולם התעסוקה, מסיבות הקשורות בשינויים תרבותיים, כלכליים והנהגתיים בתוך הקהילה 

אלטרנטיבות אחר וחיפוש ית ל  ּוהּכהחרדית, שהובילו לסדיקת אידיאולוגיית חברת הלומדים 

אלי , המכון הישרחרדיות מודרניתות )ראו חיים זיכרמן ולי כהנר, כובדתעסוקתיות מ

עולם התעסוקה הלך והשתנה וקיומו של תואר אקדמי הפך עם שנית, ((. 2012לדמוקרטיה )

ואמנם, הנתונים מראים כי השנים לתנאי סף לקבלה לעבודה, כמעט בכל מקום ובכל תחום. 

סיכויי התעסוקה לבעלי תארים גבוהים בהרבה מסיכויי התעסוקה של מי שאינם בעלי תארים 

ף רמת ההשתכרות של בעלי תארים גבוהה משמעותית מרמת ההשתכרות אקדמיים. כמו כן, א

עמדות הציבור  –בין השתלבות להיבדלות אסף מלחי,  של מי שאינם מחזיקים בתואר כזה )ראו

דורון כהן, גלעד  ( וכן2017, סקר עבור המועצה להשכלה גבוהה )החרדי כלפי לימודים אקדמיים

, המכון הישראלי לדמוקרטיה מכניסה לתעסוקה לתעסוקה מכניסהמלאך וחיים זיכרמן, 

לישית, מקצוע ההוראה אליו הופנו מרבית הנשים החרדיות במשך עשרות שנים, הפך ש((. 2015)

נדרשה אפוא השכר בענף זה נשחקו כליל. רמת התעסוקה, כמו גם אפשרויות עם השנים לרווי, ו

מגמת האקדמיזציה התעסוקה החרדיים. רביעית, התגוונות תעסוקתית שתכלול הרחבת מעגלי 

שהובילה המדינה, גרמה לכך שיותר ויותר מקצועות לא אקדמיים הוסדרו עם השנים כתואר 

אקדמי. כך למשל מקצוע הסיעוד או המקצועות הטיפוליים, שבעבר היו מקצועות חוץ 

קצוע תלויה אקדמיים, ועם השנים הוסדרו על ידי המועצה להשכלה גבוהה, כשרכישת המ

, מכון פלורסהיימר למחקרי על טהרת התואר)ראו אף גלעד מלאך,  לימודו במסגרת אקדמיתב

 . ((2014מדיניות )

, לצד פרטיות וציבוריות בצד ההיצע, ראשית המאה הנוכחית התאפיינה בצמיחתם של מכללות .21

נתח בעלי להגדיל את לבזר את המוסדות האקדמיים והאוניברסיטאות, מתוך תפיסה שנועדה 

חבירתם של אנשי מעשה מקרב האוכלוסייה החרדית למכללות שונות,  .ההתארים באוכלוסיי

, תוך תמיכה מצד הובילו ליצירתם של מסלולי לימוד מותאמים עבור האוכלוסייה החרדית

המועצה להשכלה גבוהה שראתה בברכה את פתיחת שערי האקדמיה בפני האוכלוסייה 

הקריה האקדמית אונו הייתה אחת מהחלוצות בתחום, עם הקמתו של כאמור לעיל, החרדית. 

 . 2002מפוס החרדי בשנת הק

הסטודנטים והסטודנטיות החרדיים. העשרות הפכו למאות והמאות עם השנים גדל מספרם של  .22

. הלימודים בקמפוסים אלו הלכו והתגוונו עם השניםתחומי אף מספר המוסדות גדל, ו לאלפים.

שההנהגה לא ראתה בעין יפה את ההצטרפות לאקדמיה, הרי שמרבית בצד החרדי, אף 

המנהיגים הבינו כי אלו צרכי השעה, והניחו לתופעה זו לצמוח תוך הסכמה שבשתיקה. 
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ההתנגדות, ככל שהיא קיימת באופן אקטיבי נוגעת בעיקר לרווקים ולרווקות )בשונה מצעירים 

 אדוקות יותר.  ם( וכן מצד קהילות חרדיות שונות,לאחר נשואיה

גיבשה המועצה במטרה להרחיב הנגישות האקדמית לאוכלוסייה החרדית, , 2011בשנת  .23

 שהתקבלה בחלטתה מיום תשע"ו-שנתית לשנים תשע"א-תכנית רב להשכלה גבוהה

התוכנית  ."(תוכנית החומש הראשונה")להלן:  3.12.2012 וכן בהחלטה נוספת מיום 10.1.2012

ולהגדיל את מספר החרדים הלומדים באקדמיה, תוך הסדרת תחום פעולה נועדה לקבוע יעדים 

עבור  נוספים )מח"רים(סלולים זה. תוכנית החומש הראשונה עודדה פתיחתם של מ

האוכלוסייה החרדית, בהסתמך על החלטות ממשלה שראו את הגדלת שיעור תעסוקת החרדים 

על טהרת ראו גלעד מלאך, לסקירת התוכנית ) כיעד לאומי, ואף הקצו לכך תקציבים רבים

 . (57(, 2014, מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות )התואר

נקודת המוצא של תוכנית החומש הראשונה הינה כי "שילוב החרדים בהשכלה הגבוהה מותנה  .24

בהכרה במאפיינים הייחודיים של החברה החרדית, בכיבוד אורח חייה ומתן מענה הולם 

תשע"ו הוכפל -ואמנם בין השנים תשע"ב (.28, 3.12.2012החלטה מיום תיה" )לצרכיה ושאיפו

מערכת ההשכלה הגבוהה ) 12,000-ל 6,000-מספרם של החרדים הלומדים לימודים אקדמיים מ

 (. 20, (2016, דוח המועצה להשכלה גבוהה )בישראל

בוגרי מוסדות  למוסדות החרדיים יהיו זכאים להתקבלתוכנית החומש הראשונה קבעה כי  .25

כהגדרתן בחוק מוסדות חינוך )י"ב בישיבות חרדיות -למדו מכיתות ט'ש חרדיים, קרי גברים

בוגרות מוסדות בעלי אורחות דת ותפיסת עולם  ונשים (,2008-תרבותיים ייחודיים, תשס"ח

 .המצויים בפיקוח "אחר" של משרד החינוךחרדית 

מדים בהגדרה מצמצמת זו. כך למשל חוזרים יש לציין כבר כעת כי רבים מהחרדים אינם עו .26

בתשובה, בוגרי מוסדות תיכוניים חרדיים )כגון ישיבת הישוב החדש, מערבא, נהורא, תיכון 

, עולים חדשים וחסידי חב"ד. אוכלוסיות אלו, הן בדרך כלל קהל לבנות בית שולמית וכדומה(

 ות תעסוקה ופרנסה. היעד הטבעי של הקמפוסים החרדיים, ורבים מהם מחפשים אפשרוי

להגדרת  מתוך מודעות לקושי זה, איפשרה המועצה להשכלה גבוהה קליטתם של "חריגים" .27

ללמוד בקמפוסים החרדיים. למי שאינם עונים על ההגדרה דלעיל קהל היעד, על מנת לאפשר גם 

כי לא יותרו  (8.11.2016קבעה המועצה להשכלה גבוהה )החלטה מיום  2016בשנת עם זאת, 

 להחלטה(.  3.2)ראו סעיף  מעבר להגדרת הזכאות הבסיסית יגיםחר

חומש נוספת, החל משנת  פרסמה המועצה להשכלה גבוהה טיוטה לתכנית 2016 במהלך שנת .28

התוכנית לוותה במחקר ובסקר עמדות שביצעה המל"ג, ובעקבות פסק הדין בבג"ץ תשע"ז. 

לא  .שנזכר לעיל, בוצע גם הליך שימוע ציבורי תירוש נ' המועצה להשכלה גבוהה 6667/14

למותר לציין בהקשר זה כי הליך השימוע לא הוביל לשינוי משמעותי, והתוכנית שאושרה 

 לבסוף זהה כמעט לחלוטין לטיוטת התוכנית שפרסמה המועצה להשכלה גבוהה קודם לכן. 

של מל"ג/ות"ת  שנתית-התכנית הרבאישרה המועצה להשכלה גבוהה את  23.5.2017ביום  .29

. תוכנית החומש תשפ"ב-לאוכלוסייה החרדית תשע"ז להרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה

מובהק של חיוני ואינטרס  קובעת כי המשך הנגשת האקדמיה לאוכלוסייה החרדית הינו השניה

דות על בסיס המחקר וסקר העמ. י להשתלבות ולהצלחה בשוק התעסוקהתנאי בסיסו המדינה

 80% -ל 70%כי בין  קובעת התוכנית ,כבסיס להחלטה זו ועצה להשכלה גבוההשהזמינה המ

ימודים אקדמיים ללא הפרדה מגדרית, ולפיכך "עיקרון למוד למהאוכלוסייה החרדית יימנע מל

לתוכנית  41 סעיףשוויון ההזדמנויות המהותי" מחייב מתן אפשרות ללמוד במסגרות נפרדות )

 (.החומש השניה
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ההחלטה מציגה את העמדה כי לימוד במסלולים נפרדים פוגע ב"ערכי היסוד עם זאת,  .30

כי הפרדה מגדרית בתוך עוד מצוין (. 40 סעיףהאקדמיים הדוגלים בפתיחות ובפלורליזם" )

להעלות קשיים, משום שיש בה "לגיטימציה של הפרדה במרחב הקמפוס  עלולההקמפוסים 

טיות ובסטודנטים שאינם חרדים, שהלימודים הכללי", וכי "מודל זה עלול לפגוע בסטודנ

כי הפרדה מגדרית "מעלה חשש להפליה, וכן  (48.5סעיף בהפרדה המגדרית 'מתקרבת' אליהם" )

וכן כי  הן בסוגי המקצועות הפתוחים בפני כל אחד מן המינים, והן ברמת הלימודים במוסדות"

יה החרדית לבין "שמירה על "יש למצוא את האיזון הנכון" בין הצורך לשלב את האוכלוסי

 הזכות לשיוויון מגדרי ולהעדר אפליה". 

כשלעצמה, "עומדת לכאורה בניגוד לעקרונות  הההפרדלדעת מחברי תוכנית החומש השניה,  .31

חשיבותו של פלורליזם ומגוון דעות בתוך השיח האקדמי"  –יסוד חשובים בהשכלה הגבוהה 

שעניינו "רגישות  ההחלטה גם פרקעוד כוללת  (.64-66 סעיפיםולכן יש צורך לאזן בין השניים )

לערכי יסוד בתחום השוויון והאתוס האקדמי", והוא כולל הוראות מעשיות לסייגים שונים על 

 (.51)סעיפים  אופן ההפרדה המגדרית המותרת במוסדות

ה איזון בין הצורך בהנגשת האקדמיה לאוכלוסייה החרדית מחד ומניעת הפגיע במטרה לייצר .32

קיומם של קובעת כי  תוכנית החומש השניה ,וסיית הנשים ובאתוס האקדמי מאידךבאוכל

בצמצום, תוך חתירה מתמדת באופן ארעי והכרח שיש לאפשרו הינו קמפוסים חרדיים 

 . להסטת סטודנטים לתוכניות הלימוד הכלליות

שתי  השניהתוכנית החומש מעגל הלומדים במסגרות הנפרדות, קובעת את על מנת לצמצם  .33

: )א( הגדרה קשיחה , אחת על מיהות הלומדים והשניה על מהות הלימודיםמגבלות משמעותיות

ודקה בשאלת "מיהו חרדי" הראוי ללמוד בקמפוסים החרדיים; )ב( קיום מסלולי לימוד 

 נפרדים לתואר ראשון בלבד.

השניה את בכל הנוגע להגדרת קהל היעד בקמפוסים החרדיים, מותירה תוכנית החומש  .34

  ההגדרה שהתקבלה בתוכנית החומש הראשונה:

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

-ייחודי כהגדרתו בחוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, התשס"ח

או במוסד בעל אורחות דת ותפיסת עולם חרדית, המצוי בפיקוח  2008

 אחר של משרד החינוך.

ה למדה מכתה ט' עד כתה י"ב במוסד בעל אורחות דת התלמיד –בנות 

 ותפיסת עולם חרדית, המצוי בפיקוח אחר של משרד החינוך. 

על מנת להתמודד עם מספר הסטודנטים שאינם עומדים בהגדרה זו, קובעת תוכנית החומש  .35

  .באופן מלא להגדרות אלה מהתלמידים שאינם עונים 10%מוסד יוכל לקבל עוד ה כי כל ינשה

"תכניות לתואר שני יילמדו רק באשר למיהות הלימודים קובעת תוכנית החומש השניה כי  .36

. החלטה זו עוברת כחוט השני שוב ושוב (49.4 סעיףבקמפוסים הרגילים ובתכניות הרגילות" )

   : תוכניות לתואר שני לא ילמדו בקמפוסים חרדיים.בתוכנית החומש השניה

 י ההפרדה תיעשה בכיתות הלימוד בלבד ולא במרחביםכ קובעת תוכנית החומש השניה עוד .37

כך שההפרדה תהיה רכה ומוגבלת, ולא תזלוג חלילה אל מעבר  הציבוריים של הקמפוסים.

הכוללת את שלושת המגבלות דלעיל:  בדרך זו למינימום הדרוש לצורך שילוב אוכלוסיית היעד.

 דה בכיתות הלימוד בלבד,צמצום אוכלוסיית ה"זכאים"; הגבלה לתארים ראשונים; והפר
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הקמפוסים  –מניעת ההפרדה, והחריג  –, איזון ראוי בין הכלל מתקיים לדעת קובעי המדיניות

 החרדיים. 

 הקשיים העולים מתוכנית החומש השניה .ד

שגוי. העיקרון  בתוכנית החומש השניה הקבועהינה כי האיזון  הקריה האקדמית אונו דעת .38

מאפיל על החריג ומצמצם אותו, באופן הפוגע בזכויות המוגנות על ידי המשפט החוקתי, 

תוך ניסיון  ,על המידה יתר – כאחד בנשים ובגברים – ובמיוחד: פוגע באוכלוסייה החרדית

איננה מעניקה את המשקל הראוי  התוכניתלכפות עליה אורחות חיים והשקפה הזרים לחבריה. 

תה של המדינה לאפשר לקבוצה תרבותית מובחנת לשמר את תרבותה ואורח חייה, אף לחוב

 כשאלו אינם עולים בקנה אחד עם עקרונות מערביים וליברליים. 

נפתח בנימוק הטוען לטיבו האימננטי של החינוך האקדמי כחינוך לפלורליזם. נימוק זה מהוה  .39

קפות עולם וסגנונות חיים גם במקום ניסיון גלוי להכריע במחלוקת שבין הש לדעת המשיבה

בניגוד לעקרונות היסוד של דמוקרטיה פלורליסטית ורב  -שבו אין הכרח בהכרעה כזאת, וזאת 

כי הכשרה אקדמית שהושגה  בתוכנית החומש השניהתרבותית. ביסודו, הסברה שהובעה 

משום שיש  בתנאי הפרדה בין גברים ונשים איננה "הכשרה אקדמית במובנה המלא והאמתי",

 לראות בהשכלה הגבוהה "ערך בפני עצמו, ולא רק מכשיר אינסטרומנטלי".

סברה זו היא בוודאי עמדה אפשרית, אך אין להשתמש בכוח האסדרה של המדינה כדי לכפות  .40

אותה על מוסדות ועל פרטים. תועלתנים מסוימים, למשל, יידחו את הסברה שיש טעמים בלתי 

גם רבים מן הסטודנטים החרדים.  –השכלה, ומטעמים אחרים אינסטרומנטליים לרכישת 

השאלה שיש לשאול, אם כן, היא האם לעודד רכישת השכלה גבוהה של מי שסבורים, בשונה 

, שהשכלה גבוהה היא כלי אינסטרומנטלי גרידא, וכי להשכלה גבוהה מחלק מחברי המועצה

התפיסה הערכית שחלק מחברי היא מלאה ואמתית אפילו איננה מקנה לסטודנטים את 

 המועצה אוחזים בה.

 תשוקתהלממש את ללמוד הפרעות בתקשורת, למשל, רק כדי ת מבקשה התלמידלמשל  ניטול .41

לעודד שיח פוליטי חפשי ואף לא  תא מבקשילהביא מזור לילדים מתקשים, הא ותו לא. אין ה

 תוכנית החומש השניהא מגלה עניין בשאלות, שנתונות לדעת מחברי ילעכב אותו, ואין ה

דעת ממניעים  תמבקש יארליזם, שוויון וחשיפה לשונה". הבכבשונו של עולם, כגון, "פלו

גרידא, מבלי לפגוע במאן דהו. מדוע אפוא  אישיים סובייקטיביים, ואולי אף אינסטרומנטליים

, תא מבקשיאת הידע שה להתתנה מדינת ישראל את הרשות למוסד אקדמי, החפץ להעניק 

? מדוע לא ניתן למוסד, החפץ הישבע אמונים לערכים שאינם חלק מן הדיסציפלינה שלתך שבכ

שלא באמצעות  האולי לנהל את הוויכוח התרבותי עמ, או הלנפש התלמיד הבכך, להניח לאות

 כח הכפייה של המדינה?

הנגד השני, זה העוסק בפגיעה בציבור הנשים בכללותו, אכן מציב אינטרס נגדי המצריך -נימוק .42

עצם קיומה של הפרדה מגדרית, בין אם מכוחם של  יש רגליים לדבר כי נאמר כבר כעת:איזון. 

 של נשים עלול לפגוע במעמדןגדרי צניעות ובין אם מטעם אחר, הוא חלק ממנגנון חברתי ה

  חב הציבורי. עלול, אך אין זה הכרח. ולהדירן מהמר

משום  יש להדגישהדבר הראשון שיש לעמוד עליו, בהקשר זה, הוא שיש כאן צורך באיזון. זאת  .43

שאין כאן שאלה של איזון כלל, היות  6500/17שקיימות דעות, כמו למשל דעת העותרים בבג"ץ 
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ם קידומה של קבוצה שלב"כי הוא זה", שאין מקום להקריב את שוויונה של קבוצה אחת 

, דעה כזאת לוקה באי הבנה של ערך השוויון כשהוא מוחל על היחסים לדעת המשיבהאחרת. 

בין קבוצות. ככל שהשוויון שבו מדובר איננו בין פרטים, אלא בין קבוצות המחלקות אוכלוסייה 

וקה מסוימת של נתונה )כגון: נשים וגברים, בני קבוצות אתניות שונות וכיו"ב(, שוויון על פי חל

שוויון על פי חלוקה אחרת שלה, אלא אם כן -אוכלוסיות מביא בהכרח לאי-האוכלוסייה לתתי

-האוכלוסיות הן הומוגניות מבחינת כל אחת מן החלוקות האחרות לתתי-מניחים שכל תתי

אוכלוסיות. לדוגמא: הנהגת שוויון קולקטיבי בין כלל הנשים לכלל הגברים בתחום התעסוקה 

, מסתמא, את היקף התעסוקה במגזר הערבי ובמגזר הדתי )בהינתן ששיעור הנשים תקטין

באמצעות  –אוכלוסיות אלה נמוך יותר משיעורן בקבוצות אחרות(, למשל -העובדות בקרב תתי

החלפת דירקטורים דתיים בדירקטוריות חילוניות. בדומה לזה, הקצאה שוויונית של כספים 

המגזר הערבי והמגזר הדתי )בהיות חבריהם בעלי משפחות  לכל האזרחים הבוגרים תקפח את

גדולות יותר(, ואילו הקצאה שוויונית לכל הילדים תהיה על חשבון יהודים חילונים )בהיותם 

נוס בעלי משפחות קטנות( וכן הלאה. הווה אומר: מי שנזקק לטיעוני שוויון שבין קולקטיביים א

 ולבחור ברע במיעוטו. ממילא לאזן בין פגיעות שונות

אינה חלוקה עקרונית על הקשר שבין הפרדה מגדרית לקידומן של נשים בישראל.  המשיבהאכן,  .44

קיומם של הקמפוסים החרדיים יש פגיעה בלדעת המשיבה , עם זאת .להלן ז'בפרק ידובר על כך 

בכל  דך.קטנה בהרבה מן המתואר על ידי העותרים, והם כוללים גם את העצמתן של נשים מאי

על קהילות שחבריהן  האוסרת על הפרדה מגדרית,דעה ראוי לכפות מקרה, איננו סבורים כי 

סבורות אחרת. יש אומרים, שגם בחינוך היסודי והתיכוני אין להסכים להפרדה, הנראית בעיני 

אחדים כפגיעה בעקרונות השוויון וכבוד האדם )ואולי במקומות אלה משמעות הפגיעה אף רבה 

לכפות אותה על כל מגזרי  אך גם אין, ין לזלזל בעמדה זולשיטתם של המתנגדים(. א יותר,

 .בלעדית בשוק הדעות הישראליתלגיטימית כעמדה  החברה הישראלית

להדגיש את הקשרה המעשי:  ישמכל מקום, היות שהשאלה איננה פילוסופית, כי אם יישומית,  .45

 80%-קרוב ל – המל"ג עצמו שיזם)ולדעת המחקר  בים, נשים וגברים כאחדחרדים ר

ואף מתעסוקה משמעותית משום שאינם  מוסדות ההשכלה הגבוההמודרים מ מאוכלוסייה זו(

מוכנים, אידיאולוגית, לשנות את אורחות חייהם כדי להתאימם לאלו הנהוגים במוסדות 

ט להשכלה גבוהה. השינוי הנדרש כדי לאפשר להם השכלה גבוהה איננו נוגע כמעהכלליים 

לאורח חייהם ולאופן תפקודם של יתר הבאים בשערי המוסדות להשכלה גבוהה, חוץ מעצם 

מתן ההסכמה לכך שהחרדים ימשיכו באורחות חייהם בנוכחות הרוב, הנוהג אחרת מהם. הנזק 

הנגרם למאות אלפי בני הקהילות המודרות איננו שקול כלל כנגד הנזק הסמלי הנטען, בכך 

 יעוט שממשיך לקיים את אורחות חייו. שהרוב ייאלץ לחזות במ

קשה. היא  של תוכנית החומש השניה, התוצאה מן המסקנה היישומית ה' בפרקכמפורט להלן  .46

מפלה חרדים רבים ומונעת מהם גישה למקצועות שונים, רק בשל אורח חייהם. קשה שלא 

נאום "ה ב"שבט" על פי הגדרת נשיא המדינ - לבני קהילה גדולהלחוש בסבל הנגרם ממנה 

קו: אין ודייוהתחשבות ברצונם לבידול תרבותי. הכרה  יםהמבקש - המפורסם "השבטים

הכוונה לכפות על מאן דהו או על מוסד כלשהו מחויבות להפרדה, אלא לאפשר לחרדים 

המבקשים זאת, להשתלב בשוק התעסוקה בהתאם לכוחות השוק מבלי התערבות של 

 הרגולטור בתנאים התרבותיים בהם יוכשרו. 
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, ראשון לתואר מחיה מושקה, חסידת חב"ד, ללמוד באקדמיה תעתוכנית החומש השניה מונ .47

משום שאיתרע מזלה ובית הספר התיכון שבו למדה השתייך מבחינה אדמיניסטרטיבית 

לחינוך הממלכתי דתי. היא מונעת משלמה זלמן להתמקצע בייעוץ חינוכי, רק בשל העובדה 

 שמקצוע זה נלמד במסגרת תואר שני. 

ימודים אקדמיים התוצאה מהגדרה זו, הינה אחת משתיים: או שיחידים אלו יימנעו מללמוד ל .48

ולהשתלב בתעסוקה כבקשתם, רק בשל דבקותם באורח חייהם, או שיוותרו על אמונתם 

וישתלבו בכל זאת במסגרות הכלליות, בניגוד לצו מצפונם. שתי התוצאות קשות והצבתם בפני 

 . שלטוניתפרטים אלו מהווה חוסר הגינות 

תואר שני. דורשת  שהכשרתם מקצועותמתייחסת ל נוספת ומשמעותית ביותר נקודה ואמנם, .49

כיום, עוד ועוד מקצועות בנויים בנדבכים שונים, המצריכים תואר ראשון כבסיס ללימוד 

המקצועות , למשל, יעוץ ארגוני, יעוץ חינוכיהמקצוע ותואר שני להשתלמות במקצוע עצמו. כך, 

 מקצועיאלא על תואר שני  מחקריתואר שני אין מדובר על יודגש, תרפיה ועוד. הטיפוליים כגון 

תוכנית החומש )ללא תזה(, שרכישת תעודת המקצוע דורשת לימודים גבוהים בשני שלבים. 

חרדים  מדירהעל המסלולים החרדיים ללמד לימודים לתואר שני, ובכך היא אוסרת  השניה

את החרדים כנחותים  זו מותירה. מדיניות יוצרת "תקרת זכוכית" עבורםממקצועות אלו ו

לא יסכימו לשינוי באורח חייהם כתנאי לכניסה אל מגדל השן יחס כלל הציבור, בהנחה שב

 האקדמי. 

. רבים מציבור זה, בהקשר זה הינו עניינם של המורים והמורות החרדיים במיוחדכואב  .50

העובדים במוסדות החינוך החרדיים, מבקשים כיום להתקדם בעבודתם ולרכוש תואר שני 

הפוך לאנשי מחקר ואקדמיה או ארגוני ובמקצועות נוספים. אין כוונתם לביעוץ חינוכי, יעוץ 

מורים ומנהלים טובים ולחזור לקהילה כשהם עזוב את המוסד בו הם עובדים, אלא להשתלם ל

יותר. זהו אינטרס ראשון במעלה של מדינת ישראל, לפיו אנשי חינוך יהיו משכילים יותר 

ו אינם רשאים ללמוד אלא במסגרת מעורבת בקמפוס ומקצועיים יותר. אך מורים ומורות אל

אך אם יעשו כך, לא יהיו רשאים לחזור וללמד בתוך הקהילה במסגרת תלמודי התורה כללי. 

שכן הקהילה תסרב לקבל אנשי חינוך, האמונים על "פך השמן הטהור" ובתי הספר החרדיים. 

י ההנהגה כ"מהווים סתירה למדו במסגרות מעורבות הנחשבות על ידוחינוך צעירי הצאן, ש

, רק משום אוכלוסייה זו נמנעת אפוא מללמוד לתואר שני מקצועיגמורה לדרך ישראל סבא". 

שהחלטה זו תקפח את פרנסתם. החלטה זו פוגעת לא רק בהם, אלא בציבור החרדי כולו 

 יים. דובמאמץ הממשלתי להעלות את רף המקצועיות במוסדות החינוך החר

מדינה ליברלית אינה רשאית להשתמש בסמכותה הכופה על מנת להביא לשינוי לדעת המשיבה,  .51

אורח חייו של הפרט או להעמידו בניסיון, כך שהוא צריך לבחור בין לימודים אקדמיים ובין 

אם יש סטודנט וסטודנטית, המקיימים אורח חיים חרדי, המבקשים שמירת אורחות חייו. 

בהשקעה  –ללמוד במסגרת קמפוסים חרדיים, ומאידך ישנם מוסדות המוכנים להעמיד להם 

את התנאים התרבותיים הנדרשים לכך, אין לרגולטור למנוע זאת, מנימוקים בלתי  –אדירה 

 מבוססים של "אתוס אקדמי" ופגיעה בשוויון. 
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 על לימודים על הפרדה מגדרית וחרדים, על  .ה

 תמורות בדור הנוכחי של החברה החרדית   .1.ה

למתבונן מהצד, עשויה הקהילה החרדית להציג מאפיינים סותרים. מחד גיסא, מבין כלל  .52

הישובים והאוכלוסיות בישראל, מספר החרדים המחזיקים בתעודת בגרות הינו הנמוך ביותר 

שנתון החברה ) חתית טבלאות שיעור הזכאות לבגרותהחרדיים מצויים באופן עקבי בת

. באופן דומה, שיעור החרדים העניים בישראל גבוה (65, המכון הישראלי לדמוקרטיה, החרדית

. מאידך גיסא, אין מדובר באוכלוסייה חסרת כלים אורייניים. (105, שם) מחמישים אחוזים

כ"חברת לומדים", כזו המשקיעה  (1991) האוכלוסייה החרדית מוגדרת על ידי מנחם פרידמן

באופן פרדוקסאלי, דווקא המוכשרים יותר ובעלי בלימוד אינטנסיבי. וייחודה את כל מרצה 

היכולת האינטלקטואלית, הינם גם עניים יותר בשל הישארותם באוהלה של תורה )"היזהרו 

באופן שונה  יש לנתחברי אפוא כי בבלי נדרים פ"א ע"א(.  ,בבני עניים, שמהם תצא תורה"

כל ניסיון לנתח  אוכלוסייה זו, המתאפיינת באורח חיים ייחודי, שאין לו אח ורע בעולם כולו.

פרק זה יה זו תוך השוואתה לאוכלוסיית מיעוט אחרת, יעוות את תמונת המציאות. יאוכלוס

מבקש להפנות זרקור אל הנתונים הרלוונטיים והתמורות המתרחשות בתוך הקהילה החרדית 

 . ור זה, מתוך מטרה לפרוס מפה רלוונטית שתאפשר הכרעה מושכלת בעתירה זובעש

, שהפכה להיות נורמה מחייבת בדורות האחרונים, לצד הנזכרתהנהגת "חברת הלומדים"  .53

יש גורמים פוליטיים וחברתיים נוספים, הובילה את הציבור החרדי כולו לסגירות ולעוני, 

תוך שמרבית הגברים החרדיים מקדישים חייהם ללימוד תורה. עוני מבחירה,  –שיאמרו 

ואולם, במשך דורות נלחמת ההשקפה החרדית ב"השכלה" וברוחות הזרות המנשבות פנימה 

ההתנגדות להשכלה הגבוהה הייתה נחלתם של כלל הציבור לעיל,  כנזכראל תוך המחנה. 

פרקי השקפה )ראו למשל  תרהחרדי, לרבות אנשי תנועת פועלי אגודת ישראל המודרנית יו

 .(38, , ל' בתשרי תשע"זיתד נאמן ,סוגית הלימוד במוסדות האקדמיים, סדרת בירור והסברה

תרחש בתחילת המאה הנוכחית, מתאפיין מהמעבר אל הדור השלישי של הישראליות, ש .54

 תמורותהפוקדת את הקהילה החרדית על רקע שלוש תמורות מרכזיות. ראשית,  בטלטלה

: בתוך פחות משני עשורים איבדה ההנהגה החרדית את מנהיגיה הבולטים הנהגתיות

והכריזמטיים, שיצרו עם לכתם חלל ניכר. החולשה ההנהגתית מקרינה היטב על הפירמידה 

כולה ומאפשרת את התחזקותה של האינדיווידואליות החרדית על חשבון האידאולוגיה 

, : מסע אל תוך החברה החרדית בישראללבן-כחולשחור, )ראו חיים זיכרמן,  הקולקטיבית

 . (335, ("2014זיכרמן )להלן: " (2014ידיעות ספרים )

: המעבר לאלף הנוכחי מתאפיין במהפכת האינטרנט, שניפצה את תמורות תרבותיותשנית,  .55

מגבלותיה של זרימת המידע. בדומה לקהילות מסוגרות אחרות, מקומו של האינטרנט לא נפקד 

ה החרדית, והוא הפך לכלי פופולרי ביותר בקרב בני הדור השלישי. על אף המלחמה אף בקהיל

מהחרדים בישראל גולשים  40%-שגזרו המחנכים כנגדו, מחקרים שונים מציגים כי כ

נוספה על כך חדירתם של הרגלי צריכה מערביים, הכוללים יציאה (. 254, שם) באינטרנט

קפה, חופשות בארץ ובחו"ל ועוד. פתיחתם של מוסדות למרכזי קניות, בילוי במסעדות ובבתי 

שהובילו למהפכת התמקצעות בתוך הציבור החרדי, הכוללת רכישת  -אקדמיים חרדיים 

משפיעה  -ישראלי -השכלה ומקצועות יוקרתיים ובשלב שני אף השתלבות בשוק העבודה הכלל



15 

 

ם לחומה החרדית הסוגרת אף היא על דפוסי החשיבה ואורחות החיים החרדיים. כל אלה גורמי

 על הקהילה להיסדק. 

בדור השלישי ניתן לחוש בקשיים כלכליים גוברים הלוחצים על  :תמורות כלכליותשלישית,  .56

הקהילה החרדית. גורמות לכך כמה סיבות מצטברות: )א( הפחתת התקציבים והמלגות 

הלאומי )תיקון  חוק הביטוחעם ביטולו של  2003שנותנת המדינה לחרדים. כך למשל, בשנת 

שהפחית דרמטית את  )"חוק הלפרט"( 2000-( )סיוע למשפחות ברוכות ילדים(, התשס"א41מס' 

, סטוריתיקצבאות הילדים בישראל: סקירה העמי, -נעמי מי) הכנסתן של משפחות החרדים

; )ב( המשבר הגלובלי העולמי שפרץ בעשור (8(, 2008מרכז המחקר והמידע, ירושלים ) :הכנסת

שון של המאה הנוכחית צמצם את תרומות הנדיבים מחו"ל וצימק עוד את מלגות הקיום הרא

המשמעותי כל כך  , ובראשו סעיף הדיורשל האברכים; )ג( התייקרותו של סל המחיה הבסיסי

מובילה לצורך ממשי בעליית ההכנסה. לכך יש לצרף אף את ההוצאה הגוברת  ,בקרב הקהילה

לעיל; )ד( צמיחתה של הקהילה החרדית הובילה לחלוקתן של עוגת בגין צריכת מותרות, כנזכר 

התקציב והתרומות לנצרכים רבים, ובכך הקטינה באופן ניכר את סכומי הסיוע הניתנים 

למשפחה; )ה( יכולתה של המשפחה המורחבת לסייע לאברכים קטנה אף היא, שכן בדור 

פחות גדולות. הסיוע שנתנו הורי השלישי רבים מהורי האברכים הם בעצמם אברכים ובעלי מש

 הדור הקודם לילדיהם האברכים, בני הדור השני, איננו קיים עוד. 

משפיעים על  ,הנתונים הדמוגרפיים המציגים את משקלה הגדל במהירות של הקהילה החרדית .57

הציבור הישראלי מצפה מן החברה החרדית כלל החברה הישראלית. בדור השלישי לישראליות, 

של ממש באורח חייה התרבותי והקהילתי, בשלושה היבטים עיקריים: הראשון, שינוי בצע ל

)כך למשל באמצעות  , ובשלב מאוחר יותר אף לימודי מקצועהרחבת האופקים והידע הכללי

הקמת "מחוז חרדי" במשרד החינוך והחלטות שונות של המועצה להשכלה גבוהה העומדות 

)כך  באמצעות שירות צבאי או אזרחי בנטל הביטחוניהשתתפות ; השני, בבסיס עתירה זו(

התנועה למען איכות השלטון  1877/14ובג"ץ  28.7.2013מיום  638החלטת ממשלה מס' למשל 

 הישראליהשתלבות במעגל התעסוקה השלישי,  ;(12.9.2017פס"ד מיום  ,בישראל נ' הכנסת

ים להגדלת מספרם של ותשלום מסים ישירים לקופה הציבורית, תוך הצבת יעדים מדיד

מיום  2594 'החלטה מסו 15.7.2010מיום  1994החלטת ממשלה מס' )ראו למשל  המשתלבים

6.4.2017). 

מן הצד החיצוני,  .ופנימית חיצונית מבחןהדור השלישי של החרדיות הישראלית נמצא בנקודת   .58

הדרישה . לכך מצטרף אף הלחץ מבית. אינו מוכן לקבל עוד את ההתנהלות החרדית כלל הציבור

אמנם אינה מתאימה לכולם.  ,הדנה את המשפחה כולה לחיי עוני וסגפנות ,ללימוד בלתי פוסק

לאורך זמן זוהי משימה קשה ביותר. אך ניתן לחנך כך את הנוער החרדי בחממה הישיבתית, 

רת סנה של חבבחומכרסמים  השינויים התרבותיים, ההנהגתיים והכלכליים שנזכרו לעיל

 בדור הנוכחימרבית החרדים בעקבות אידאולוגיית הדור השני,  עם זאת,. ּהת  יּול  ּוובּכ הלומדים

והשכלה  . הם חסרי כישורי חייםמקשה עליהם את היציאה החוצהכלואים בתוך מסגרת ש

  גרור את הדרתם מהנורמה החרדית.עלולה לויציאה אל הפרהסיה הישראלית בסיסית, 

בשינוי מחלחל אל ההנהגה החרדית. לחדירתו פנימה יש הצדק נוסף: הדור הראשון, דור הצורך  .59

התקומה, היה אוד מוצל מאש של ניצולי התופת ששרדו ובאו לארץ ישראל. תפקידו של הדור 

הקמת הישיבות הייתה  השני היה לקומם את חורבנה הדמוגרפי והרוחני של יהדות אירופה.

משימת השיקום של עולם התורה הוכתרה דור השלישי התפוגג הצו. ב ,אפוא צו חירום. ואולם
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מפנה אפוא ועולם הישיבות עומד בתפארתו באופן חסר תקדים. תחושת החירום בהצלחה רבה, 

 את מקומה לצורך בפיתוח מנגנונים קהילתיים יציבים וארוכי טווח. 

רות ההנהגתיות התמורות שנסקרו לעיל משפיעות באופן דרמטי על הפרט החרדי. התמו .60

ידואליזם; התמורות הכלכליות משפיעות וומשפיעות על היחלשות ההנהגה והתחזקות האינדי

 ליציאת הגברים החרדים לעבודה, על כ –על הצורך במציאת מקורות פרנסה נוספים, ובכללם 

בראשן חדירתו של האינטרנט אל תוך ול, התמורות התרבותיות, והכרוך בכך; ומעל לכ

 .ו של הדור הנוכחיפיעות מבפנים על אופיהקהילה, מש

מוטלת בספק. סוגיה זו הנה המפתח  ,יכולתם של החרדים להמשיך ולהתבדל גם בדור הנוכחי .61

סמוך לפטירתו של להבנת אחת מן המחלוקות המרתקות בקהילה החרדית הישראלית בדורנו. 

למעשה הקטר , שהינה , התפלגה ההנהגה הליטאית2012בשנת  ,הרב יוסף שלום אלישיב

בראשותו של הרב אהרון  ,המחנה המרכזי :לשני מחנות האידיאולוגי של היהדות החרדית,

בראשותו של הרב  , קטן יותר,, ומחנה נוסף)שנפטר ערב הגשת תשובה זו( שטיינמן מבני ברק

צי כנגד המדינה ומוסדותיה. בראשות שני שמואל אוירבעך מירושלים, שמוביל קו נוקשה ונ  

 עומדים גדולי תורה וענקי רוח. שניהם עמדו עשרות שנים בראש ישיבות ליטאיותהמחנות 

, ושניהם חולקים את האתוס הליטאי המשותף, שבראשו מצוי לימוד והעמידו תלמידים הרבה

ציוני, שאיננו מקבל את -שניהם חלק מהזרם החרדי הלא התורה כערך הראשון במעלה.

של המחלוקת  ההשקפתימהו אפוא הגרעין  .מדינההמתנגדת ל ציונית-האידאולוגיה האנטי

 ? ורר את ההנהגה החרדית ולקרוע את הקהילה החרדית כולה לשני מחנותהמאיימת לפ

על  ,בה מנסה המדינהש ,לשיטתו של הרב אוירבעך, אנו מצויים בעיצומה של "מלחמת שמד" .62

רך של פיתויים זאת הן בדו ,הציבור החרדילכפות את שינוי אורח החיים של מוסדותיה, 

 על שעת "שמד" . ההכרזה)"מקל"( הקהילה ה של, הן בדרך של הצרת צעדי)"גזר"( חיוביים

ות בני הקהילה להתקפד חזרה אל המובלעת החרדית ולהימנע מכל חשיפה לחילוניאת  מובילה

לעומתו סבר הרב שטיינמן כי התפיסה האידאולוגית של  המבקשת לשנות את הדרך המסורה.

דורשת התאמה לדורנו.  שהושתתה על חינוך חוסם וכוליותה של חברת הלומדים,הרב שך, 

דעותיו של הרב שטיינמן והשקפותיו אינן שונות בהרבה מהשקפותיו של הרב אוירבעך. ואולם, 

נחשב כמנהיג פרגמטי, סבר כי יש לפעול בתבונה במטרה להעניק מענה לכלל שהרב שטיינמן, 

האיומים, מבית ומחוץ, על האידאולוגיה החרדית. לדידו, יש לפעול להרחבת גבולותיו של 

המעגל החרדי ולאפשר לימודי השכלה גבוהה ויציאה לעבודה אף מחוץ לתחום הקהילה, זאת 

 . ללפרט ואולי אף לכלרוחני, אף שברי כי למהלכים אלו יהיה מחיר 

של הרב  היחסית אף שמרבית ההוראות אינן מתקבלות בדרך פוזיטיבית, הרי שעצם שתיקתו .63

ביחס ללימודי ההשכלה הגבוהה ולהתגייסותם של גברים חרדים רבים לצה"ל  זצ"ל שטיינמן

סגרות ולשירות האזרחי מעידה כי הוא איננו מגנה את ההכרח, וכי הוא מאפשר קיומן של מ

אלו אף אם בדיעבד. בהנהגתו של הרב שטיינמן, ובהסכמתם של רבנים רבים נוספים ובהם אף 

, אט מחברה מתכנסת לחברה משתלבת-מרבית הרבנים החסידיים, הופכת החברה החרדית אט

ושני העשורים האחרונים מעידים על התפתחותה של חברת עובדים חרדים לצד חברת 

כוליות של חברת הלומדים שהנהיג הרב שך, שחייבה את . תפיסת ההלומדים הוותיקה

ההישארות על ספסלי הלומדים, מתחלפת בלימודי מקצוע של גברים ונשים ובהשתלבות גוברת 

ישראלי. אין הכוונה שחברת הלומדים קרסה, אך הכוללים -והולכת בשוק העבודה הכלל

מה של השוק התורני החלה נדרשים כיום להתחרות על לבם של הצעירים החרדים, והיד הנעל

לפעול בתוך הקהילה החרדית. היא נועדה ליצור איזון ארוך טווח בתוך הקהילה, כזה שבסופו 
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יחבשו המתאימים את ספסל הלימודים, והאחרים, המתאימים פחות למשימה התורנית, 

, תרבות חרדיות ישראלית בשלוש מערכות)ראו חיים זיכרמן,  יצטרפו אל שוק העבודה

 . (131(, 2017) 17טית דמורק

, ומקורה דווקא בתנופת מגמת ההשתלבות ניכרת גם בהקשרים אחרים בתוך הקהילה .64

-. "רבנים" ו"יועצים", שטיפלו בעבר בשלל בעיות פניםהאקדמיזציה שחווה החברה החרדית

כדוגמת עובדים סוציאליים, פסיכולוגים  מגזריות, מפנים בהדרגה את מקומם לאנשי מקצוע

בעלי השכלה פורמלית. סיפורי ניצול מיני או התנהגות הגובלת בפלילים מטופלים  ,ומטפלים

בדרך מקצועית, ולעתים אף על ידי רשויות החוק, בשונה מבעבר. ההנהגה המוניציפלית 

החרדית אף היא מחויבת לעקרונות פעולה מקצועיים, ובכך מעניקה רוח גבית למהלכי 

: מעמד חרדיות מודרניתאו חיים זיכרמן ולי כהנר, )ר ההשתלבות המתרחשים במרחב החרדי

  (. 55-54, המכון הישראלי לדמוקרטיה, ביניים חרדי בישראל

ה מבטא מחלוקת עומק על האידאולוגי בתוך החברה החרדיתהמאבק בין שני הפלגים  .65

תוך העמקת ההתבדלות והנהגת חרדיות  "החינוך החוסם". המשך בדור הנוכחי החרדית

, תוך הגדלת הממשק בין "חינוך מחסן"מתכנסת המתעמתת עם מוסדות השלטון, או מעבר ל

החרדיות לישראליות והנהגת חרדיות משתלבת. זוהי מחלוקת שאיננה עוסקת רק באפשרויות 

על כלל החברה הבחירה של הפרט החרדי, אלא בעיצוב עתידו של הרחוב החרדי, באופן שישפיע 

 הישראלית. 

האקדמיה הינה השער  מחלוקת שלפנינו.ההרחבה בנקודה זו חיונית על מנת להכריע ב .66

האינטרס המרכזי של מדינת ישראל, הינו לשמר שער רחב להשתלבות בשוק התעסוקה. 

ואולם יש לראות את המחלוקת , כזה שכל חרדי יכול לעבור בו ללא חשש. פתחו של אולםכ

הציבור  :כמותי-אסטרטגית פנים חרדית, ולא רק מן הפן הפרקטי ת מבטמנקוד שלפנינו גם

תוכנית החומש החרדי בוחן את החלטות הממשלה, באספקלריה של המחלוקת הנסקרת לעיל. 

ובתרבות  לפיה ההצטרפות לאקדמיה מחייבת שינוי באורח החיים נוקטת עמדהה השניה,

מבין הסטודנטים  משמעותיני וביחס לחלק לכל הפחות ביחס לתואר ש ,החרדית המקובלת

מנכיחה למעשה כי  החרדיים שאינם רשאים ללמוד בקמפוסים החרדיים אף לתואר ראשון,

הלכה מטרתה של המדינה אינה רק לסייע לצעיר ולצעירה החרדיים לרכוש מקצוע, אלא 

באופן המשמעויות של מסקנה זו, עלולות להשפיע . הםלמעשה, לשנות את אורחות חיי

 .במחלוקת הנזכרת לעיל משמעותי על השיח הפנים חרדי

הסקירה בפרק זה, מעלה מסקנה נוספת. זר, שאינו בקי בהלך הרוח בחברה החרדית, יסבור מן  .67

הסתם כי כעבור חמש שנים מתוכנית החומש הראשונה, ניתן "להתקדם" שלב נוסף ולצמצם 

, והמוסדות האקדמיים החרדיים מספר הסטודנטים גדל –עובדה את ההפרדה באקדמיה. 

זו ככל הנראה הייתה עמדת המוצא של המועצה להשכלה גבוהה, בעת הפכו לעובדה מוגמרת. 

הקולות הקוראים להאיץ את תהליכי שילוב החרדים  ולא היא.גיבוש תוכנית החומש השניה. 

 באקדמיה, עלולים לבלום את המגמה המתוארת ולהסיג לאחור הישגים שנבנו בעמל. 

 .2012, רגישה הרבה יותר לשינויים, מכפי שהייתה בשנת 2017ההנהגה החרדית כיום, בשנת  .68

והמחלוקת הפנים חרדית, כל אלו גורמים למתיחות  ביטול חוק הגיוס הרבנית, שינוי ההנהגה

, 20.12.2016כך למשל, לפני רק לפני פחות משנה, ביום  וחשדנות גדולות יותר ביחס למדינה.

נגד האקדמיה, שכלל את כל ההנהגה החרדית, ענק באצדיון "ארנה" חירום התקיים כנס 

יעל פרידסון, "מלמדים דעות כופרניות": כנס נגד השכלה  )ראו למשל: הליטאית והחסידית

 כנס דומה לא התרחש בשנים קודם לכן.. (ynet ,20.12.2016במימון עיריית ירושלים,  -גבוהה
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בכל הנוגע לאוכלוסיית  לאקדמיהבאופן אקטיבי ההנהגה החרדית אינה מתנגדת  אמנם .69

, כשזו מתנהלת באופן ההולם את ערכי הקהילה. אך זוהי מציאות פריכה ושבירה. הנשואים

, באופן המאלץ את התלמידים לחולל שינוי במוסדות האקדמיים החרדייםהנהגת שינויים 

על בית חרדית חריפה שתבלום את המגמה הנזכרת. תרבותי באורח חייהם, תוביל לתגובה 

 בחשבון, טרם החלטה.  השלכות אלוהמשפט הנכבד לקחת 

 על הפרדה והדרה  .2.ה

התבוננות מעמיקה בעולם החרדי, מעלה שלושה מאפיינים מרכזיים המרכיבים את בסיס  .70

 הזהות החרדית הנוכחית: 

: במסגרת זו יעדיף החרדי לפעול על פי התפיסה מחויבות לקוד ההלכתי המחמירראשית,  .71

ההלכתית המחמירה, ולא על פי הגישה המקלה, מקום בו יש דעות שונות באשר לנוהג ההלכתי. 

 279, 2014זיכרמן )ראו  המקודש על ידי בני הקהילה "עשה לך רב"מתפיסה זו נגזר גם ערך 

 .  ואילך(

משימת חייו של הגבר החרדי הינה ללמוד  :עימחויבות ללימוד תורה כתכלית ולא כאמצשנית,  .72

תורה, כתכלית העומדת בפני עצמה. "והגית בו יומם ולילה", זו הלכה שיש לבצע למעשה. חובת 

 . (56, שם) הידיעה לחוד, וחובת היגיעה לחוד

: על פי הגישה החרדית, הדרך לעבודת השם מחייבת את מחויבות לערכי הצניעותשלישית,  .73

. בשל כך, החברה החרדית מקיימת ומכישלונות המיני תוך התרחקות מניסיונותדיכוי היצר 

נדרשת אינה מגדרית הפרדה אכן, . (41, שם) מודל של הפרדה, ככל האפשר, בין המינים

, וכן לא במקומות העבודה, במקומות בהם העירוב בין המינים הינו אקראי וסתמי )כמו ברחוב(

דתייהו יבה להקפיד על הפרדה מגדרית במקומות אלו ש"בעבשכן על פי פוסקי ההלכה, אין חו

. ואולם, יש להקפיד על הפרדה במקומות להלן .א2ה.בפרק , ועל כך [טרוד וטרידי" ]=בעבודת

, על רקע שהות קרובה זרים בהם קיים חשש להתפתחות יחסי קרבה בין גברים ונשים

העולם המערבית המקובלת בכלל תפיסה זו מנוגדת באופן מוחלט לתפיסת אף שוממושכת. 

ככל שהעולם המערבי הולך ונהיה מתירני יותר, הולכת וגוברת המלחמה , הרי שרהציבו

ואמנם בקרב הציבור החרדית על שימור ערכי הצניעות והקדושה, כתנאי סף לעבודת השם. 

ספר החל מגיל הגן, עובר בבתי ה ,החרדי נשמרת הפרדה מגדרית מוחלטת, בכל מוסדות הלימוד

 . היסודיים, ועד לבתי הספר התיכוניים

לצד זאת, אנו יכולים לראות היבטים נוספים המאפיינים את האוכלוסיה, והם: דוקטרינת  .74

"דעת תורה" שבמרכזה הרב המנהיג את הקהילה; חשיבות חינוך הילדים; ושאלת היחס 

 ם להאריך בהם. למוסדות המדינה. על אף חשיבותם של נושאים אלו לענייננו, אין זה המקו

 –. במוקד הדיון טמונה השאלה לסוגיה נשוא עתירה זובהינתן רקע רלוונטי זה, ראוי לשוב  .75

אלה זו, יש להבין על מנת להכריע בשבמוסדות האקדמיה. מגדרית האם ראוי לאפשר הפרדה 

 , ועל כך בפרק הבא. את מקורות ההפרדה

 על גבולותיה ההלכתיים של חובת ההפרדה המגדרית .א.2.ה

העותרים סבורים כי ההפרדה המגדרית המונהגת על ידי האוכלוסיה החרדית, אינה אלא  .76

"מנהג" או "עניין שבתרבות". משכך, ברור אפוא מדוע משקל ההגנה על פרקטיקה זו הינו 

כנוצה, שכן על פי פסיקת בית משפט זה, בתחרות שבין ערך השוויון לפרקטיקה קל  –לדעתם 
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 בהעדפה, יש לבכר את ערך השוויון )ראו למשל דבר השופט דנציגר תרבותית שמקורה במנהג או

פס'  (9.12.2015)פס"ד מיום  פורום נשים דתיות –רדיו קול ברמה נ' קולך  6897/14בעניין רע"א 

 להלן(.  ז', וראו עוד בפרק 53

מכיוון שיש להעמיד דברים על דיוקם, נדרשת המשיבה לעסוק בהיבט ההלכתי של ההפרדה  .77

ההפרדה ונאמר כי נקדים  ית, וזאת לאחר בירור עם אנשי הלכה ומומחים בתחומם.המגדר

המגדרית במוסדות הלימוד )בשונה מהפרדה במרחבים ציבוריים אחרים( הינה לדעת כל 

 נפרט: . הפוסקים חובה הלכתית שבעיקר הדין

אחד טמון באיסור על  יבטההפרדה המגדרית. חובת הבהלכה נזכרים שני היבטים הנוגעים ל .78

שמקורם בציווי התורתי "קדושים תהיו"  להתייחד זה עם זו, במסגרת הלכות ייחוד יחידים

הלכות אלו  .(כ"ב-אבן העזר, סימנים כ"א) "שולחן ערוךקודקס ההלכתי "בופרטיהן מצויים 

לחן מכל הלכה אחרת בשו ופלתאינה נ קיומןנשמרות בקפדנות על ידי כל שומר מצוות, וחובת 

, כך למשל במרחב הציבורי המודרני במהלך השנים עלו שאלות הנוגעות לסוגיות אלוערוך. 

במעלית וכיוצא באלה. במונית, כיצד יש לנהוג במקרים של יחוד אקראי במקום העבודה, 

 , אך סוגיה זו אינה מעניינה של עתירה זו. שאלות אלו מקבלות מענה על ידי פוסקים בני זמננו

. להיות יחד במצב של עירובגברים ונשים  , כלומר ישנו איסור עללרביםהיבט הלכתי שני נוגע  .79

איסור זה אינו גורף, והעיקרון ההלכתי העולה מן הפוסקים הינו כי הוא חל רק במקרה של 

. כל התכנסות של גברים ונשים דורשת הפרדה. במילים אחרות: על פי ההלכה, "התכנסות"

רמב"ם ה , אך נביא את תמצית הדברים הנדרשת לענייננו.כולל מקורות רביםו נושא זה מורכב

 (, פוסק זאת להלכה: א"הלכה כ' פרק ו)הלכות יום טוב ב

שיהיו מסבבין ]=במועדים[ חייבין בית דין להעמיד שוטרים ברגלים 

בגנות ובפרדסים ועל הנהרות כדי שלא יתקבצו לאכול  ומחפשין

וכן יזהירו בדבר זה לכל  .ולשתות שם אנשים ונשים ויבואו לידי עבירה

העם כדי שלא יתערבו אנשים ונשים בבתיהם לשמחה, ולא ימשכו ביין 

 .שמא יבואו לידי עבירה

 הפוסקים יגדול( מומחבר ה"משנה ברורה" )ה"חפץ חיים"רבי ישראל מאיר הכהן מראדין  .80

ה, תוך שהוא מציין כי דין זה אינו קיים רק הרמב"ם הנ"ל להלכ את דברי פסק ,כ'-במאה ה

 ביחס למועדים:

אלא  ,להזהיר ולמחות מי שיש בידו תמידהנה באמת דבר זה החיוב 

 , תכק"ט, ס"ק כ"ב(.משנה ברורה) שברגל מצוי הקלקול ביותר

 ובזמננו, פסק כך הרב עובדיה יוסף לאסור באופן מוחלט, בזו הלשון:  .81

והנה בספרי יביע אומר ח"ד )סי' ד'(, וכן בספרי יחוה דעת חלק ד' )סי' 

שאסרו מו(, הבאתי דברי רבותינו הראשונים אשר מפיהם אנו חיים, 

. ומהם, המאירי )קידושין בכל חומר הדין כל תערובת של בנים ובנות

שכתב, שאסור להושיב תינוק ותינוקת ביחד ללמדם אומנות א א( "פ

כדי שלא ירגילום זה עם זו ויבואו לידי עבירה. וכן כתב בספר חסידים 

 ..ח(, אל תערב בנים עם בנות פן יחטאו ויבואו לידי עבירה.")סימן קס

לאור הנ"ל הרי התערובת של בנים ובנות יחדיו, הוא ברור מאוד, ובפרט 
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ן שהם נערים ונערות גדולים בשנים, שעלולים מאוד בבית ספר תיכו

 (.ה סימן ס"תשמ אור תורהירחון ) לחטוא ולבוא לידי עבירה

 (:נ"א ע"ב) סוכהמסכת ברי הגמרא בעל טעם ההפרדה שהונהגה ביחס לרבים, ניתן ללמוד מד .82

והיו באים לידי תנו רבנן: בראשונה היו נשים מבפנים ואנשים מבחוץ, 

, התקינו שיהו נשים יושבות מבחוץ ואנשים מבפנים. ועדיין קלות ראש

היו באין לידי קלות ראש. התקינו שיהו נשים יושבות מלמעלה ואנשים 

 מלמטה. 

בכדי שלא יבואו לידי  נההי בין גברים לנשים הסיבה להפרדהמדברי הגמרא ניתן להסיק כי  .83

  :דאורייתאלהלכה, כי זהו דין פוסק  (20-. הרב משה פיינשטיין )ארה"ב, המאה הקלות ראש

שהוא איסור בכל מקום ... שדין זה הוא מדאורייתא בכל מקום קבוץ

שצריכין להקבץ בו אנשים ונשים שאסורין להיות בלא הבדלת מחיצה 

 (.ט"ל 'א, או"ח, אגרות משהשו"ת ) ביניהם כדי שלא יבואו לידי קלות ראש

 מרחב ציבוריפסיקה זו ניתן להסיק כי בכל מ? האם מהי התכנסות )"קבוץ"( המחייבת הפרדה .84

( א"א ע"פגברים ונשים, יש לקיים הפרדה? מובן שלא. הגמ' במסכת קידושין )מצויים שבו 

מספרת על האמורא אביי שהיה מתקין מחיצה בין גברים לנשים במקום שנקרא "גולפי". רש"י 

 הפוסקים מסיקים". ופהלדרשה או לחמקום קבוצת אנשים ונשים או  -גולפי " שם מפרש כי:

מדברי רש"י המשווה בין חופה לדרשה, כי חיוב ההפרדה אינו בכל מקרה, אלא רק בהתכנסות 

לרבי  לב אברהם)ראו אף שו"ת  בעלת ממד של פעילות קבוצתית משותפת, כגון חופה או דרשה

  .חלק א' ס' קל"ה( כ'(-אברהם ויינפלד )ירושלים, המאה ה

אכן, יש מן הפוסקים )בעיקר מקרב פוסקי סקים בני זמננו להלכה. כך נפסק על ידי רוב הפו .85

, אך גם זאת בעירוב אירועים שוניםהמצדדים להקל בקיום  הזרם הליברלי של הציונות הדתית(

)פוסקים אלו מתבססים על  בקרב הציונות הדתית בדוחק גדול ומכיוון ש"התפשט ההיתר"

שו"ת אגרות כגון חתונה ניתן להקל, ראו:  משפחתיפסיקת הרב משה פיינשטיין, לפיה באירוע 

. כלומר אף מיעוט הדעות להקל נסמך על פרקטיקת עירוב (א"מסימן  'א רח חיים חלקאו ,משה

. ואף זאת באירוע בעל ממד משפחתי בחלק מציבור הציונות הדתית ממילא בין המינים הקיימת

 המצב שונה בתכלית.  ,וביחס ללימודים ביחס לחברה החרדיתכאמור, 

 להעמיקיש המבקשים  , ואף בין הפוסקים כך.אכן, טווח היישום של כל פרקטיקה, הינו רחב .86

כתגובה למתירנות הפושה ברחוב. כך למשל סבר הרב את ההפרדה אל תוך המרחב הציבורי 

 שלום ברוזובסקי, האדמו"ר מסלונים: 

ם, הקוד בדור מאבותיו יותר להחמיר לאדם לו מה לטענה מקום שאין

 כך כל שהזוהמה זה בדור אבל ך,כ להתנהג צריכים היו לא באמת אז כי

 של חדשים בסייגים עצמו ויגדור יחמיר שיהודיה'  רצון הרי ת,מתגבר

 (.צ"דחלק א',  ,נתיבות שלום)ת פרישו

טווח מאידך, דעה זו אינה רווחת בין הפוסקים החרדיים, המעדיפים לשמר את ההפרדה ב

בהקשר של תערובת בין גברים ונשים במוסדות חינוך, כך או כך,  המקורי בלבד.ההלכה 

. כך למשל פוסק הרב יוסף משאש )חיפה, מפורשאיסור הפוסקים כי יש בכך כל מסכימים 
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(, בדבר השאלה על תערובת גברים א"סימן ע 'חלק ב) מים חייםשו"ת (, בספרו 20-המאה ה

 ונשים למטרות חינוך:

וגם התערובת שבין גברים ונשים הוא דבר שאסור ללא ספק וזו אינה 

צריכה לפנים, כי כל זה הוא אביזרייהו דגלוי עריות, ואם על גילוי עריות 

יאבד ממונו ואל נאמר יהרג ואל יעבור הרי שעל אביזרייהו ניתן לומר 

 . יעבור

ו, יחסית לפוסקים חרדיים ההלכתית שלהידוע בגישת ההיתר , וכך פוסק אף הרב עובדיה יוסף .87

 :אחרים

חובת ההפרדה בבתי הספר בין הבנים לבנות, הוא חיוב גמור מן הדין, 

. הן בלימודים, והן במשחקים. ואינה חומרא או חסידות בעלמא

וההורים והמורים צריכים לעמוד על המשמר ולהנהיג הפרדה 

וא מוחלטת. והמקים בית ספר מעורב אסור לשתף עמו פעולה כלל, שה

דינים לאשה  ,ילקוט יוסף) ויש להבדילו מעדת ישראל ניעותפורץ גדרי הצ

 .'(פרק ס, ולבת

ושנוכחות העולה מן המקובץ הינו כי מקום בו מתקיימת התכנסות קבועה שאיננה אקראית,  .88

 הפרדה בין גברים ונשים.ישנה חובה הלכתית על קיום מעורבת עלולה להוביל ל"קלות ראש", 

 מתקיימת זה שנות דור בקרב החברה החרדית המפרידה בכל מקום קיבוץ: פרקטיקה זו אכן

הן במוסדות הלימוד, הן בחתונות ובאירועים, הן בדרשות, והן בכל מקום שהעירוב עלול להביא 

מבני הציבור החרדי ציינו כי לא ילמדו במוסד  80%-קרוב לברור אפוא מדוע . לידי "קלות ראש"

בין השתלבות להתבדלות: סקר ין גברים לנשים )ראו אסף מלחי, אקדמי שאינו כולל הפרדה ב

 ((. 2017) עמדות עבור המועצה להשכלה גבוהה

מדוע לא הציב הרב פיינשטיין את הישיבה בנפרד, גברים בצד אחד ונשים בצד האחר, במוסדות  .89

רק מושג טכני  פשוטה: תערובת אינהחינוך ובאוניברסיטאות כפתרון אידיאלי? התשובה לכך 

 ,ליד אישהאיש לעמוד או לשבת אין כל איסור גרידא הבא לידי ביטוי במרחב ובמיקום, שהרי 

פעילות קבוצתית הכוללת קרי, . התערובת עניינה הוא במהות, אסורה נחשב לתערובת אין זהו

יוצרת מטבעה מסגרת הלימודים לקלות ראש. להביא  עלולבין גברים לנשים, ש הממד של קרב

 ,ושיתוף פעולה הפריה הדדית, סיעור מוחות דיאלוג ותקשורת בין התלמידים, בין אם זה לצורך

האיסור על בשל כך, ובהווי הקמפוסי.  שעות ההפסקהב שנרקםובין אם זה במישור החוויתי, 

 תערובת שמוביל לקלות ראש, מחייב הפרדה בין גברים ונשים במקום הלימודים. 

האם ניתן להחיל גזירה שווה אף על הפרדה במקום העבודה? על  ומה באשר למקום העבודה? .90

הכלל ההלכתי הינו כי אין לחייב הפרדה במקומות העבודה, כך השיבו הפוסקים בשלילה. 

. תשובה זו מבוססת על דברי דתייהו טרידי" ]= טרודים בעבודתם[ימשום שהעובדים ב"עב

לבצע עבודה שיש בה קושי צניעותי,  הגמרא במסכת עבודה זרה )כ' ע"ב(, לפיה מותר לאדם

בן א אגרות משה)ראו למשל: שו"ת  משום שהעבודה גורמת לו שלא יהיה פנוי להרהורי עבירה

 (.סימן פ"ב, יורה דעה, חלק ב', אגרות משה; שו"ת סימן ס"ה אות א'העזר, חלק ד', 

בדים החרדיים העומרבית קביעה הלכתית זו מגובה גם בניסיון שהצטבר על פני שנים רבות.  .91

כך למשל מצא מקום לימוד(. מאינם דורשים תנאי הפרדה במקומות העבודה )וזאת במובחן 

  :2010אסף מלחי במחקרו משנת 
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ים מהגבר( 64.6%) כי יותר ממחצית םדי מפתיע אנו מגלין באופ

שהשתתפו בסקר טענו כי לא מצאו כל קושי )או שמצאו קושי מועט( 

 םהממצאי ןעוד עולה מ ם.עבודת םבמקו יםבעבודה משותפת מול נש

שנבחנו במסגרת מחקר זה דיווחו כי לא  םהחרדים מהגברי 88.3%כי 

חרדי  םהתקשו או התקשו במידה מועטה בשמירה על אורח חיי

)אסף מלחי,  עבודה שאיננו חרדי םבמקו םכתוצאה מהשתלבות

 השתלבותם של חרדים בעלי השכלה גבוהה או מקצועית במקומות עבודה

(2010 ,)56.) 

אכן, ישנם חרדים המעדיפים מסיבות תרבותיות, ולא בהכרח הלכתיות, להישאר ולעבוד בתוך 

, שכן זוהי העדפתו התרבותית של למנוע ל לנוהקהילה, במסגרת בה הם חשים בנוח. זאת א

לחשש לפיו . אך (שם, פעמים מסיבות הנוגעות לאורח החיים החרדי בכללותו )ראו מלחי, אדם

רדה במקומות הלימוד תוביל להפרדה במקומות עבודה, אין רגליים. לא בהלכה ולא ההפ

 . בפרקטיקה

 עם זאת, צודקים העותרים בטענתם כי ההפרדה באקדמיה עלולה לזלוג למקומות מסוימים .92

אחת בלבד: סביבה לימודית. במקרה של קורסי הכשרה  בשוק העבודה, אך זאת רק במסגרת

ממושכים במקומות העבודה או תוכניות לימוד שונות כדוגמת "תוכנית הצוערים", תידרש 

 הפרדה בשל העיקרון ההלכתי הנזכר כאן. 

למעיין  ?במרחב הציבורי הישראלי האם יש לחשוש כי ההפרדה תזלוג למקומות נוספים .93

הינה במקום "קיבוץ" בלבד,  –גבולות ההפרדה כחובה הלכתית לא. בהלכה, התשובה ברורה: 

הדומה לחופה או לדרשה. אכן, זליגה של ההפרדה למרחבים נוספים נעשית במקומות מסוימים 

על ידי ציבור חרדי אדוק מאוד )בעיקר מן הזרמים החסידיים(, אך זאת כפרקטיקה תרבותית 

י הדרישות בדבר הרחבת ההפרדה במרחב הציבורי כניסיון השנים מוכיח . הלכה מחייבתולא כ

 . אינן נחלת הציבור החרדי כולו, אלא של קבוצות בודדות באוכלוסייה

חרדי שבין תומכי הרחבת ההפרדה במרחב הציבורי לבין מתנגדיה, -המתח הפנים :דעת למבין .94

מרחב הציבורי החרדי, הינם בני באינו קשור לאקדמיה. אלו המבקשים להרחיב את ההפרדה 

להיפך של המוסדות האקדמיים החרדיים. קהילות אדוקות ביותר, שבוודאי אינם קהל היעד 

הוא הנכון: מרבית הצעירים והצעירות החרדיים הלומדים באקדמיה, מבקשים כרטיס כניסה 

מהמועסקים החרדיים  58%, לפיו שם)ראו למשל מלחי,  ישראלי-לשוק העבודה הכלל

קיומם או היעדרותם של הקמפוסים החרדיים לא תשנה . מועסקים על ידי מעסיק שאינו חרדי(

 . ובלגיטימציה שלו הכללידבר במאבק על ההפרדה במרחב הציבורי 

 הפרדה והדרה על  .ב.2.ה

עצם ההפרדה בין גברים לנשים יוצרת הפליה וחוסר שוויון ועל  ,6500/17לדעת העותרים בבג"ץ  .95

, ומכאן נושבת תוכנית החומש השניה. הנחת מוצא זו מופנמת אל תוך מעיקראהיא פסולה כן 

הפרדה עלולה אמנם  דעת המשיבה הינה כיהרוח המורה על צמצום ההפרדה וארעיותה. 

 –כל אוכלוסיה  –. הדרת אוכלוסיה להוביל להדרה, אך אין זהות מוחלטת בין שני המושגים

גד לה. אך הפרדה במוסדות האקדמיה, תוך שמירה ואף נשים בכלל, פסולה מעיקרה ויש להתנ

 : מלאה על השוויון בין המינים, איננה מדירה לדעתנו אף אדם. נסביר
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החשש המרכזי, על פי ההוגים השונים, הינו כי ההפרדה המגדרית נועדה לשרת, או משרתת  .96

 הלכה למעשה, את ההיררכיה בין המינים. כך למשל בבית הכנסת, בו ההפרדה מובילה

לדחיקתן של הנשים מהתפקידים השונים וליצירת "עזרת נשים" שאינה שווה לכאורה, לעזרת 

הגברים. כך אף נטען כנגד ההפרדה באוטובוסים, שגרמה לדחיקתן של נשים אל אחורי 

)ראו למשל  עלמין ועודה. כך בטקסים ממלכתיים, בבתי (רגן)עניין  האוטובוס, ולפגיעה במעמדן

 (.99ג )תשס"ג(,  עלי משפטבין גברים לנשים כהפליה בין המינים,  נויה רימלט, הפרדה

ותפיסה המטשטשת את ההבחנה  ,החלשתן של נשיםלגוררת  בין המינים ואולם, לא כל הפרדה .97

בין הפרדה מותרת להדרה אסורה, פוגעת באינטרס הציבורי. זאת משום שלכולי עלמא, ישנם 

להחילה בין כל שני ראוי מקומות בהם ראוי להחיל הפרדה בין גברים לנשים, זאת אף שלא 

לבנים. לשחורים ול מלתחות נפרדותציבורים אחרים. אף בר דעת לא יסכים כיום לקיומם של 

)ראו למשל דברי השופט  לגברים ולנשים מלתחות נפרדותאך כל בר דעת יסכים לקיומם של 

גזעית שפסולה מעצם -. צא וחשוב: בשונה מהפרדה ביןלפסק דינו( 9, פס' רגןג'ובראן בעניין 

, על מינית אינה פסולה בעצמיותה. המחלוקת הינה על היקף ההפרדה-היותה, הרי שהפרדה בין

 הפרדה להדרה.  שבין –לעתים דק מן הדק  – ועל מיקומו של הקו הדק יות שלההרלוונט

אך לא הפרדה בין קבוצות אחרות, במקום בו היא נדרשת,  מגדריתגישה זו, המאפשרת הפרדה  .98

)א( לחוק זכויות הסטודנט,  4באה לידי ביטוי בלא מעט דברי חקיקה מפורשים. כך למשל סעיף 

  לבטל: 6500/17העותרים בבג"ץ  , אותו מבקשים2007-התשס"ז

 איסור הפליה

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

-או מטעמי ארץ המוצא שלהם או של הוריהם, רקעם החברתי

כלכלי או מטעמים של דת, לאום, מין או מקום מגורים, בכל אחד 

 מאלה:

 רישום ללימודים וקבלה למוסד;   (1)

 קבלה לתחומי לימוד;   (2)

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

נפרדים או של מסלולי לימוד נפרדים לגברים ולנשים מטעמי דת, 

של מסלולי לימוד נפרדים לצורך קידום קבוצות אוכלוסיה מסוימות 

 )ב(.9ושל תנאי קבלה מקלים לפי סעיף 

 

(, 22.9.1961, 441 פליה בחינוך, אותה אישררה מדינת ישראל )כ.א.אלמניעת לאמנה  2אף סעיף  .99

 :פליהאקובע כי הפרדה מגדרית בתנאים מסוימים לא תיחשב כ

מקום שהמדינה מתירה, לא יהיו רואים את המצבים הבאים כמהווים 

 :לאמנה זו  1אפליה במשמעות סעיף

חינוך נפרדים א. הקמה או אחזקה של מערכות חינוך או מוסדות 

אם מערכות או מוסדות אלה מבטיחים גישה  ת,לתלמידים ותלמידו

שוות ערך לחינוך, מספקים סגל מורים בעל הכשרה מאותה רמה וכן 

מבנים וציוד לבתי ספר מאותה איכות ומאפשרים ללמוד אותם קורסים 

 ;או קורסים שווי ערך
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כות חינוך ב. הקמה או אחזקה, מטעמים דתיים או לשוניים, של מער

או מוסדות חינוך נפרדים, המקנים חינוך בהתאם לרצון הוריהם או 

אפוטרופסיהם החוקיים של התלמידים, אם השתתפות במערכות אלה 

או הביקור במוסדות אלה הם רשות, ואם החינוך הניתן מתאים לרמות 

שנקבעו או אושרו על ידי הרשויות המוסמכות, ביחוד לגבי החינוך 

 ;באותו שלב

ובכניסה למקומות  לחוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים (ד) 3בסעיף או באופן דומה אף ר .100

 :2000 -בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א

 –אין רואים הפליה לפי סעיף זה   )ד(

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

רות הציבורי, את תמנע מחלק מן הציבור את הספקת המוצר או השי

הכניסה למקום הציבורי, או את מתן השירות במקום הציבורי, ובלבד 

שההפרדה היא מוצדקת, 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.

יש לציין כי סעיף זה נחקק לאחר דיון מעמיק שבסופו גובשה פשרה בכנסת על תוכן הסעיף )ראו  .101

 47 (1מט) הפרקליט ,תרבותיות-שקיעתה, אך לא מותה, של הרב, אמנון רובינשטייןבעניין זה 

(2006) 90-89 .) 

קיימת תשתית חוקית מוצקה, המאפשרת קיומה של הפרדה מגדרית במקומות הנה כי כן,  .102

ודוקו: אין מדובר . כל שונות טבועה אחרת בהם היא נדרשת, וזאת בשונה מהפרדה על בסיס

הפרוסה על פני על חקיקה אקראית שעברה מבלי משים, אלא על מדיניות חקיקתית רבת שנים 

דברי חקיקה שונים, וזאת במובחן מאיסור מפורש וגורף, ללא חריגים, על הפרדה מכוח אבחנה 

 ית, דתית וכו'(. אחרת )עדתית, אתנ

תוכנית החומש שעקרונותיו מנשבים ב( 2013הדוח למניעת הדרת נשים )משרד המשפטים,  .103

גורס כי יש לפעול לצמצום הדרת נשים הדוח עם זאת, ה, איננו מתייחס לסוגיה הנדונה. השניה

והפרדה מגדרית במרחב הציבורי, עוסק בסוגיות הנוגעות במישרין להדרת נשים. המתח שבין 

 ( כך: 2013שני הערכים המתנגשים, תואר בדוח הנזכר )

ככלל, מימוש אורחות החיים הייחודיים במסגרת חיי הפרט או 

קרונות הסובלנות, במסגרת הקהילתית, זוכה להגנה רחבה מכוח ע

הפלורליזם התרבותי וההגנה על הזכות החוקתית לחופש הדת. לעומת 

זאת, הרצון להבטיח כי אורחות חיים אלו יהפכו לכללי התנהגות 

מקובלים ומותרים גם במרחב הציבורי הכללי, תוך מעורבות שלטונית 

ישירה או עקיפה המתירה אותם או מאפשרת אותם, מעורר חשש 

עה בזכויותיו של כל מי שיאלץ לציית כללים אלו בעת מוגבר לפגי

 .לדוח( 22)סעיף  שאינם תואמים את השקפותיו ואמונותיו האישיות

הדוח איננו שולל את הערכים המצדיקים את קיומה של ההפרדה, ואולם הוא סבור  .104

שמתקיימים ערכים כבדי משקל כנגדה, המטים את הכף לאיסור. זאת מקום בו ההפרדה 

דעת המשיבה  אכן, ומקורה ב"אילוץ" הציבור כולו להסכים לה. ל"פגיעה בזכויות" מובילה
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יש לאבחן את המקרה שלפנינו מכל המקרים שנדונו בדוח, על רקע שני משתנים  הינה כי

. הדוגמאות המובאות בדוח, כך והמרכיב ההיררכי)מנדטורי(  המרכיב הכופהרלוונטיים: 

בתוכה איסור על נשים לשאת הספדים( והפרדה בטקסים  למשל הפרדה בבתי העלמין )הכוללת

ממלכתיים )הכוללת בתוכה הדרת נשים מהשתתפות פעילה בטקס(, שונות בתוכנן הן על רקע 

 יוצרתבסיטואציה הנתונה, הן על רקע העובדה כי ההפרדה באותם המקומות  כפיית ההפרדה

בין נשים וגברים, בעצם העובדה שנשים מנועות מלבצע פעולות מסוימות, שניתנות  היררכיה

 לביצוע על ידי גברים. 

כי בענייננו כאשר ההפרדה אינה  דעת המשיבה הינהמבלי להביע דעה באשר למסקנות הדוח,  .105

יוצרת היררכיה, והיא מבוססת על וולונטריות והסכמה מדעת )שכן כל סטודנט רשאי ללמוד 

הרי  (,אסנקציה קהילתית כלשהישתוטל כנגדו ללא הפרדה, וללא  כללייםומות לימוד במק

אין מדובר בהדרה אסורה אלא בהפרדה הזוכה להגנה , ושאין להביא ראיה מן הדוח האמור

רחבה מכוח "עקרונות הסובלנות, הפלורליזם התרבותי וההגנה על הזכות החוקתית לחופש 

 . , כאמור בדוחהדת"

, התייחס בית המשפט בבית משפט זה עד עתהשנדונו בכל המקרים  ב השגתנואכן, למיט .106

את שני המרכיבים  מהווה הדרת נשים, קרי, כוללתבמרחב הציבורי, כשהיא  ההפרדהלסוגיית 

(, ההפרדה רגןהיררכית. כך באשר להפרדה בתחבורה הציבורית )עניין הנזכרים: היא כופה ו

ע"פ  ) (, קיומם של שלטי צניעות במרחב הציבוריעזריההמונהגת ברחובות מסוימים )עניין 

(, ואי השמעת נשים בשידורי הרדיו )עניין 4.12.2017, החלטה מיום אבוטבול נ' פיליפ 5338/17

עניין ההפרדה באקדמיה הוא למיטב השגתנו הפעם הראשונה, שבה נדרש בית  (.קול ברמה

לונטרי וכשהיא אינה יוצרת כל כשהיא מוחלת באופן ווהפרדה שאלת הלדון בזה משפט 

בכל הנוגע לפרקטיקות דעת המשיבה הינה כי על בית המשפט לפעול במשנה זהירות היררכיה. 

אלו, וכי יש לאפשרן הן בשל היותן וולונטריות, הן בשל פגיעתן הפחותה )ועל כך להלן( והן בשל 

 ור החרדי עצמו. חשיבותן הרבה הן בפן ההלכתי והן בפן הפרקטי, הן למדינה והן לציב

אכן, לעתים ניתן לשמר את ההפרדה תוך מתן תנאים שווים וזהים לשני המינים. דוגמא לכך  .107

היא המקרה שלפנינו: ההפרדה באקדמיה, נעשית תוך שמירה על שווין מוחלט בין התנאים 

)בכפוף כמובן לדרישה אותם המקצועות  -ככלל  הניתנים לנשים ולגברים. אלו אותן הכיתות;

אף זכות מזכויותיה ואותה הרמה הלימודית. ( והנרשמות ולכוחות השוק מצד ציבור הנרשמים

המוסדות האקדמיים  ,לדעת המשיבה של התלמידה אינה שונה מזכויותיו של התלמיד.

ומסייעים להן  רק שאינם מדירים נשים, אלא מחזקים נשים ומעצימים אותןהחרדיים לא 

 . להלן ז'בפרק , ועל כך ת והכלליתבמלחמתן על מקומן בחברה החרדי

נקודה נוספת בהקשר זה, הינה השוויון במובנו הקונקרטי: אם ביסוד האיסור על הפרדה עומד  .108

כי האיסור על ההפרדה עמדת הקריה האקדמית אונו הינה החשש מפני הפגיעה בשוויון, 

ההישגים האקדמיים השוויון. הוא יסיג לאחור את -במוסדות האקדמיים, יוביל להעמקת אי

 של רבים מבנות ובני האוכלוסיה החרדית וימנע את יציאתם לאקדמיה. ואיזה שוויון יושג בכך?

 לאוכלוסייה החרדיתעל לימודים אקדמיים  .3.ה

ההשכלה הגבוהה לכלל אזרחי המדינה ברורה לכל. מחקרים רבים מנכיחים  חשיבות הנגשת .109

קשר בין רמת ההשכלה להגדלת הרווחה החברתית והכלכלית ולהגברת הפריון התעסוקתי 

והגיוון הענפי. הרחבת הנגישות למערכת ההשכלה הגבוהה מגדילה את שעור התעסוקה, את 
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בות זו באה לידי ביטוי אף בהשקעה רמת ההשתכרות ואת התוצר הלאומי הגולמי. חשי

הכלכלית שמשקיעות מרבית מדינות המערב, ובכללן אף מדינת ישראל, בפיתוח המוסדות 

 להשכלה גבוהה ובהגדלת מספר הלומדים במוסדות אלו. 

חשיבות מוסדות ההשכלה הגבוהה אינה רק כלכלית, כי אם חברתית. הנגשתם לרבים מקדמת  .110

לוסיות, שבאופן מסורתי נמנעה מהן, למעשה, גישה להשכלה את הניעות החברתית של אוכ

גבוהה. אם נשכיל לנצל את המנוף האקדמי ולאזנו כראוי, נוכל להעניק פתח לאוכלוסיות 

חלשות להשתלבות בחברה הישראלית, כשווים בין שווים. כפי שציין שר החינוך, יו"ר המל"ג, 

 (:2016, הגבוהה בישראלמערכת ההשכלה ות"ת )-בפתח הדו"ח השנתי של מל"ג

כשחתן פרס הנובל הבא יגיע משדרות וכלת מדלית פילדס תגיע 

מאלעד, כשפרס וולף יוענק לחוקר מרהט וכשהפקולטה לרפואה בתל 

אביב תהיה מלאה בסטודנטים מהפריפריה, אז נדע כי עמדנו ביעד, כי 

 .המוסדות האקדמיים החשובים אכן מילאו את ייעודם החברתי

ה משמעותית של בסיס הלומדים, תוך שמירה על איכות "תו התקן" האקדמי, אכן, הרחב .111

מהווים אתגר משמעותי, לו נדרשים חברי המועצה להשכלה גבוהה. מומחים בינלאומיים 

ומקומיים כאחד שניתחו את מבנה ההשכלה הגבוהה בישראל עמדו על הצורך בהגדלה 

חת השערים בפני אוכלוסיות משמעותית של מספר הלומדים, ובמיוחד באמצעות פתי

מוחלשות, שעד עתה לא ניתנה להן ההזדמנות לטעום את טעם ההשכלה הגבוהה וליהנות 

 מפירותיה. 

האחריות העיקרית להגשמת מטרות חברתיות חשובות אלה מוטלת על שכמה של המועצה  .112

ישות נכתב כי הנג 2010מחודש ינואר  OECD Economic Survey – Israelלהשכלה גבוהה. ב 

"( במדינת tertiary educationלהשכלה הגבוהה )המכונה בלשון הדו"ח "השכלה שלישונית" "

ישראל היא מוגבלת, במיוחד לערבים, חרדים ובעלי הכנסות נמוכות )המוגדרים בסקר בשם 

"(, וכי הממשלה איננה עושה דיה כדי לפתור בעיה זאת. בפרט, disadvantaged groupsהכולל "

נעוצה הבעיה בכך שהמועצה להשכלה גבוהה משרתת "בעיקר את האינטרסים  קובע הסקר,

 של הספקים".

על מערכות החינוך בעולם. על פי הדו"ח,  OECDפורסם הדו"ח השנתי של  2015בחודש נובמבר  .113

כלל לצמיחה הכלכלית, לתעסוקה ולחברה. דא -במדינות הארגון תורם בדרך ההשכלהשיפור 

 43, ואחת משתי המדינות היחידות מבין OECD-עקא, שישראל היא המדינה היחידה בארגון ה

המדינות ה"מדינות השותפות" שנסקרו בדו"ח )בנוסף לדרום אפריקה(, שבה חלה ירידה 

ואה לשיעור המבוגרים בעלי השכלה גבוהה, בשיעור הצעירים בעלי השכלה גבוהה, בהשו

שעומדים לפרוש בשנים הקרובות משוק התעסוקה. בכל המדינות האחרות, שיעור בעלי 

גבוה משיעור בעלי ההשכלה הגבוהה בקרב  34–25ההשכלה הגבוהה בקרב התושבים בגילאי 

מסיבותיה , פרט לישראל ולדרום אפריקה, המצויות, כל אחת 64–55התושבים בגיל בגילאי 

שיעור הצעירים בעלי  OECD-השלה, בנסיגה. בערכים כמותיים, הפער הוא עצום: בכלל מדינות 

בממוצע משיעור המבוגרים בעלי תואר אקדמי, ואילו בישראל  16%–תואר אקדמי גבוה ב

 משיעור המבוגרים המשכילים. 1%–שיעור הצעירים המשכילים נמוך ב
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ההשכלה התיכונית בישראל פונה ללימודים אקדמיים. כיום, כמחצית בקירוב מכלל בוגרי  .114

ברם, בעשור האחרון הגיעו המדינות המפותחות לכלל מסקנה שקיימת חשיבות רבה בהרחבת 

, כמפורט להלן, OECD-ההנגשה של ההשכלה הגבוהה באופן משמעותי, כך שהיעד הנוכחי של ה

 הה. מבוגרי מחזורי הלימוד במערכת ההשכלה הגבו 75%-הוא לשתף כ

דא עקא, שעל פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מספרם של הסטודנטים לתואר ראשון  .115

בישראל יורד בהתמדה מדי שנה החל משנת הלימודים תשע"ה, וזאת למרות שעד לאותה שנה 

)ראו: שי ניב, לראשונה: ירידה במספר הסטודנטים,  הוא לא ירד מעולם מאז קום המדינה

 .(18.10.2015, גלובס

, עמד אף הוא על הצורך להרחיב את 2016על אודות ישראל מחודש ינואר  OECD-דו"ח ה .116

ההשתתפות בהשכלה הגבוהה באמצעות הנגשתה לקבוצות אשר באופן מסורתי שיעור 

 OECD Economic) השתתפותן בהשכלה הגבוהה נמוך יותר, בכדי להגדיל את התמ"ג

Surveys: Israel, January 2016, p. 28.)  מובאים גם נתונים סטטיסטיים  זהבמסגרת דו"ח

המצביעים על הקורלציה בין רמת ההשכלה לבין סיכויי התעסוקה ועל הקורלציה בין רמת 

 OECD-ברוח המלצותיהם החוזרות ונשנות של מוסדות הההשכלה לבין כושר ההשתכרות. 

 ורית:, שגובש על ידי ועדה ציב2028בפרק ההשכלה הגבוהה בדו"ח ישראל נכתב 

מקבוצת הגיל  75%-יותר מ 2028על פי מפת הדרכים המוצעת, עד 

הרלבנטית תרכוש השכלה גבוהה במערכת הכוללת מגוון רחב של 

מוסדות אקדמיים... הפועלים זה בצד זה, מטפחים תחרות ושאיפה 

: חזון 2028ישראל ) למצוינות ומשלימים זה את זה בתחומים מסוימים

 (.117 (2008) ת בעולם גלובליחברתי-ואסטרטגיה כלכלית

 , ישראל מתרחקת מדי שנה מיעד לאומי זה.עם זאת

עמד אף הוא על הצורך להגדיל את שיעור המשתתפים  2015דו"ח בנק ישראל מחודש יוני  .117

בנק ישראל, ההתפתחויות הכלכליות ) במערכת ההשכלה הגבוה על מנת להגדיל את התמ"ג

 (.15( 2015) 139בחודשים האחרונים 

הנגשת ההשכלה הגבוהה נובעת גישה לפיה לבפסיקת בית המשפט העליון ניתן למצוא תימוכין  .118

הדברים באו מפיו של השופט זמיר, אשר לפני כהונתו כשופט וכיועץ  מחופש העיסוק. אף

שימש כדיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים, ולימים  ,משפטי לממשלה

 הקים את הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה:

האם אין זה ראוי להרחיב את האפשרות לרכוש השכלה גבוהה 

בישראל, איש איש לפי נטיית לבו, והאם אין אפשרות כזאת מתבקשת 

איילון נ' ועדת הרישום  96/9486בג"ץ ) כאחד ההיבטים של חופש העיסוק?

 (.9 ', פס(1998) 166( 1, פ"ד נב)פי חוק הפסיכולוגים-על

הנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית, הינה משימה בעלת על אחת כמה וכמה ש .119

מחקרים רבים חשיבות לאומית, הן בהיבט הכלכלי, הן בהיבט החברתי. בהיבט הכלכלי: 

על קשר ישיר בין תואר אקדמי לשכר העבודה, בקרב האוכלוסייה החרדית. השפעת  מצביעים

)ראו  דיתהלימודים על יכולת ההשתכרות וממילא אף על שיעורי העוני בקהילה, ישירה ומי
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, המכון מכניסה לתעסוקה לתעסוקה מכניסהדורון כהן, גלעד מלאך וחיים זיכרמן,  למשל

 (. 2015הישראלי לדמוקרטיה, 

היבט החברתי: הלימודים האקדמיים מכשירים את הלבבות לתהליכי השתלבות של ב .120

האוכלוסיה החרדית בכלל החברה הישראלית. הם פותחים את הדלת לרכישת מקצוע, תוך 

הפנמה של ערכים אוניברסליים כדוגמת זכויות אדם, חובות ציות ועוד. בכך תורמת האקדמיה 

ר שבין חלקי האוכלוסייה, בדרך לעיצובה של חברה תרומה משמעותית להקטנת השסע והניכו

  ישראלית מרובת גוונים, השומרת על כבודם ותרבותם של כל אחד מהזרמים.

אין חולק אפוא כי שילובם של החרדים בהשכלה הגבוהה היא משימה לאומית, ויש לברך אכן,  .121

יש למצוא לם, את הממשלה והמועצה להשכלה גבוהה על החלטותיהן להירתם למשימה זו. ואו

עמדת המשיבה הינה כי  את שביל הזהב בין השילוב התעסוקתי לשימור הזהות התרבותית.

תוך שחיקה )מכוונת או שוגגת( באורח החיים  היסללל היכול השילוב התעסוקתי אינדרך לה

 החרדי.  

הטעם שני טעמים מרכזיים מצדיקים קיומו של קמפוס נפרד. ראשית, ככלל, נראה כי  .122

: הציבור החרדי הינו בעל תרבות ואורח חיים ייחודיים, שאחד ממאפייניהם התרבותי

המרכזיים הינו הפרדה מגדרית כחלק מאתוס הצניעות. בשל כך נמנעים החרדים בפועל, 

: גברים חרדים הטעם האקדמימללמוד במסגרות אקדמיות כלליות ומעורבות מגדרית. שנית, 

, ולמעשה, בשנות התיכון אינם עוסקים בלימודים כלליים אינם לומדים לימודי ליבה מלאים

כלל. אף מרבית הנשים החרדיות אינן זכאיות לתעודת בגרות, ושיעורי הזכאות לבגרות בקרב 

האוכלוסייה החרדית הם הנמוכים בישראל. בשל כך, קיים פער בנקודת הפתיחה להצטרפות 

 שיאפשר את צמצום הפער.  לשורות האקדמיה, שמצדיק לכאורה מסלול לימודי שונה

קיימים הבדלים שונים. כך, למשל, על פי הטעם האקדמי, ההצדקה הנזכרים בין שני הטעמים  .123

לקמפוס חרדי חשובה יותר בקרב הגברים, שביחס אליהם הפער גדול יותר, אך חשיבותה 

פוחתת ככל שמתקדמים הלימודים. עם זאת, על פי הטעם התרבותי, חשיבות הקמפוסים 

יים הינה הן לגברים והן לנשים )ואולי מעט יותר ביחס לציבור הנשים(, אך זו נותרת החרד

יסור ההלכתי על לימודים מעורבים עומד בעינו משך האבעינה גם בשלבים מאוחרים יותר, שכן 

הצעיר או הצעירה החרדיים אינם מעוניינים להיטמע מלבד זאת, . כל תקופת הלימודים

 , שכן היא עלולה להיות מלווה במחיר אישי וקהילתי כבד. בלימודים בסביבה מעורבת

, יש להוסיף הצדקות משנה נוספות. כך, השניה בתוכנית החומשלהצדקות אלו, הנזכרות  .124

ישראלי והקניית מיומנויות -למשל, הכנת הסטודנטים החרדיים לשוק העבודה הכלל

אקדמיה לסטודנטים תעסוקתיות, שילוב האקדמיה עם צרכי המשפחה של אמהות, הנגשת 

ותיים הנדרשים לפרנס את משפחתם תוך כדי לימודיהם, מינוף הכלים התורניים והתרב

 . להעשרת העולם האקדמי ועוד

. מחד השונות נראה כי שני הטעמים העיקריים האמורים משמשים בערבוביה בהחלטות המל"ג .125

גיסא נקבע כי "לגבי המגזר החרדי, הבדלי תרבות ודת מובילים להבנה ]כי[ רק מתן אפשרות 

ללימודים אקדמיים במסגרות נפרדות ומתאימות, יבטיחו את הנגשת המערכת למגזר זה" 

(. כלומר, ביסוד העניין עומד הטעם התרבותי. מאידך גיסא, נקבע 26, עמ' 3.12.2012)ות"ת, 

כי "הצורך במסגרת נפרדת פוחת ככל שהסטודנט החרדי מתקדם בלימודים. על  במסמך הנזכר

כן, יש לשקול לקיים חלק מהלימודים בשנה השלישית במסגרות רגילות )בפרט בקורסי בחירה 

עם מעט משתתפים(. לימודי תארים מתקדמים יתקיימו בכל מקרה אך ורק במסגרות רגילות" 

 ות כי דווקא הטעם האקדמי הוא המשמעותי יותר. (. מכאן, ניתן לרא27-26)שם, עמ' 
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 דווקא:  –האקדמי  –מבקשת מל"ג להכריע כטעם השני  תוכנית החומש השניהטיוטת ב .126

ההחלטה להקים מסגרות אקדמיות בהפרדה מגדרית לאוכלוסיה 

על חוסר המוכנות האקדמית ובראשונה החרדית, מתבססת בראש 

ור החרדי במדינת ישראל אקדמית של הציבור החרדי. הציב-והקדם

אוכלוסייה הכללית, המקשים עליו להיכנס  מאופיין בפערי ידע לעומת

לשערי האקדמיה. מקורם של פערים אלה בפטור החוקי )המלא או 

החלקי( מלימודי ליבה בגיל בית הספר התיכון, והם שמהווים את 

ההצדקה המרכזית להקמת מסגרות אקדמיות המותאמות במיוחד 

לטיוטת תוכנית החומש השניה,  2.3סעיף ) עם פערים אלה להתמודדות

 (.2016אפריל 

את הטעם התרבותי הנזכר במסמך  תוכנית החומש השניהנראה כי בכוונת מכוון, מטשטשת 

. לכך יש סיבה ברורה: הטעם האקדמי מצומצם בתחולתו מן הטעם 2011משנת  הות"ת

התרבותי. ואולם בחירה בטעם האקדמי כהצדקה המרכזית לקיום קמפוס חרדי, מטעה. היא 

מתעלמת מן הצורך של אוכלוסייה רחבה הנזקקת מן הטעם התרבותי, אך לא בהכרח מן הטעם 

 בוגרי ישיבות תיכוניות חרדיות בתשובה, האקדמי, לקמפוסים נפרדים, כגון חוזרים

 ואוכלוסיות נוספות.  

כנגד ההצדקות הנזכרות, שבמרכזן עומד היעד הלאומי של שילוב החרדים בתעסוקה ובכלכלה  .127

הישראלית, הובע חשש כי ההפרדה באקדמיה תעמיק את אי השוויון בין המינים. כך, נטען כי 

ההפרדה עלולה למנוע מנשים את הגישה לתחומי דעת מסוימים, כי לעצם קיום ההפרדה 

מעות סמלית פוגענית, וכן כי ההפרדה עלולה לגרום למוסדות במרחב הציבורי נודעת מש

להעדיף מרצים גברים על פני מרצות נשים, שכן על פי המוסכמות הרווחות בעולם החרדי נשים 

לחשש מגלה רגישות רבה  תוכנית החומש השניהטיוטת אמנם, ואינן רשאיות ללמד גברים. 

 :ההפרדה המגדריתמפני 

חב הציבורי היא תופעה שלילית, אשר ככלל, הפרדה מגדרית במר

במקרים מסוימים אף מערערת את הנחות היסוד שעליהן מושתת 

המשטר הדמוקרטי במדינת ישראל, המכיר בערכו האנושי של האדם 

באשר הוא אדם. עם זאת, אפשר להצדיק את חוקיותה של הפרדה כזו 

גברים על בסיס קיומו של קריטריון מהותי ושוני רלוונטי בין נשים ל

ביחס לשירות או לעניין הנדון. במקום שבו ההבחנה אינה מושתתת על 

קיומו של שוני רלוונטי, ניתן להסיק כי מדובר בהפליה פסולה העלולה 

 להגיע עד כדי פגיעה בזכויות היסוד לכבוד האדם ולשוויון. 

עקרונות אלה נכונים במיוחד בבואנו לעסוק בסוגיית ההפרדה 

שכלה הגבוהה, המעניקה שירותים ציבוריים המגדרית במערכת הה

ובבסיסה החופש האקדמי והיעדר הפליה על בסיס גזע מין או דת. 

ההפרדה מנוגדת לערכי היסוד של האקדמיה ובהם פלורליזם, שוויון 

וחשיפה לשונה. באופן קונקרטי ההפרדה מנוגדת גם לתכלית של הכנת 

תוכנית החומש השניה, אפריל לטיוטת  2.1סעיף ) סטודנטים לשוק העבודה

2016.) 
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בין ההצדקות לקיומו של קמפוס חרדי, לבין הערכים העלולים להיפגע, ועל רקע נקודת המוצא  .128

שביל ביניים המאפשר הפעלת קמפוסים חרדיים קבעה תוכנית החומש השניה הנזכרת לעיל, 

 בצמצום:  

וכנית פערי ידע משמעותיים וצורך לאומי, היוו את ההצדקה להקמת ת

ייעודית לאוכלוסייה החרדית. זולתם, לא ניתן היה לדון ולאשר את 

התוכנית הלאומית להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה למגזר החרדי, 

החשובה כ"כ לעתידה של מדינת ישראל. מעבר לכך, המאפיינים 

התרבותיים הייחודיים של המגזר החרדי היוו גם הם שיקול בגיבוש 

לטיוטת תוכנית החומש השניה, אפריל  2.6סעיף ) הפתרון המתאים לסוגיה

2016.) 

  הקמפוסים החרדיים?"מיהו חרדי" שיבוא בשערי  זה השער למח"ר: .א.3.ה

המצדיק  והראשוני הגורם המרכזי הם -ולא המאפיינים התרבותיים  -לדעת המל"ג, פערי הידע  .129

קיום קמפוס חרדי. ממילא,  על פי גישה זו יש לאפשר קמפוסים חרדיים ללימודי תואר ראשון 

בלבד, וזאת רק לקבוצה מצומצמת מקרב האוכלוסייה החרדית, הנדרשת להשלמת פערים 

  לימודיים.

מכאן, קצרה הדרך להגדרה המצמצמת שנקטה המל"ג בהגדרת "מיהו חרדי", לזכאות  .130

 פוסים החרדיים: בלימודים בקמ

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

כהגדרתו בחוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים או במוסד בעל 

אורחות דת ותפיסת עולם חרדית, המצוי בפיקוח אחר של משרד 

 החינוך.

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

 של משרד החינוך. 1תפיסת עולם חרדית, המצוי בפיקוח ]אחר[ו

כלומר, רק צעיר וצעירה שלמדו בישיבות ובסמינרים חרדיים, המשתייכים לזרמים החרדיים 

לעומתם, מועמדים אשר אין חולק כי הם הוותיקים, יהיו רשאים ללמוד בקמפוסים חרדיים. 

למדו בבית ספר שאינו משתייך לפיקוח חיים על פי אורח החיים החרדי, אך איתרע מזלם ו

 תוכנית החומש השניה"אחר" של משרד החינוך, לא יהיו רשאים ללמוד בקמפוס החרדי. 

להגביל את הנגישות לקמפוסים החרדיים למי שלמד במוסדות שאינם לומדים לימודי  המציע

אקדמי ליבה באופן מלא. כאמור, הגדרה מצמצמת זו הינה פועל יוצא של תפיסת הטעם ה

 כמצדיק את הפרקטיקה של קמפוס חרדי.

לאוכלוסיות חרדיות רחבות להיכנס בתוך ההגדרה. כך, למשל,  מאפשרת התוכניתבכך, אין  .131

מוסדות חרדיים רבים מסונפים מסיבות שונות )היסטוריות ואחרות( לחינוך הממלכתי דתי. 

, שחבריהם הם לכל הדעות אוכלוסייה בין אוכלוסיות אלו ניתן למצוא את מוסדות חב"ד וצאנז

חרדית. לכך יש לצרף את בוגרי ישיבות תיכוניות חרדיות, חוזרים בתשובה שלמדו במוסדות 

                                            
 המילה "אחר" אינה מופיעה בנוסח המקורי של החלטת המל"ג.  1
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כלליים ועולים מחו"ל. כל אלו אינם זכאים ללמוד בקמפוס החרדי, אף שאין חולק כי מדובר 

 בחרדים באורח חייהם. 

זניח בתוך הקהילה החרדית. הן מהוות מרכיב  יש לציין כי האוכלוסיות הנזכרות אינן מיעוט .132

 כי:  הח"ממשמעותי בה. כך למשל מצא 

מהחרדים  22%, 2009על פי הסקר החברתי שביצעה הלמ"ס בשנת 

בישראל מגדירים עצמם כ"חוזרים בתשובה"... לחוזרים בתשובה 

מצטרפים אף ה"מתחזקים", קרי, כאלו שלא היו בהכרח חילונים, אלא 

דתיים ברמת דתיות משתנה, אך בחרו להתחזק בשמירת מסורתיים או 

 (.115 ,2014זיכרמן ) חרדי-המצוות ולעבור לשמור על אורח חיים דתי

העובדה כי אחד מחמישה הוא בעל תשובה, וכי בנוסף לבעלי התשובה ישנן קבוצות אוכלוסייה 

מעשי ביישום  נוספות ומרכזיות בקהילה החרדית שאינן עומדות בהגדרה הנזכרת, מעלה קושי

 ההחלטה.  

דתי )כגון, בוגרי -החרגת בוגרי מוסדות חרדיים מוסדות חרדיים המסונפים לחינוך הממלכתי .133

החול והתעסוקה. המדינה -מוסדות חב"ד וצאנז( מנוגדת למגמה לשלבם במעגלי לימודי

, השקיעה מאמצים מרובים בניסיון לשכנע את מנהיגיהן של קהילות אלה ללמוד לימודי ליבה

והפעילה לשם כך מנגנון מורכב של תמריצים חיוביים ושליליים. החשש העיקרי של בני 

הקהילות הללו מפני השינוי היה שהוא עלול להוות תחילתו של שינוי שירחיק אותם מאורח 

מי שהסכים ללמד את ילדיו לימודי ליבה בילדותם החיים החרדי. והנה, אשר יגורו בא להם: 

המדינה מנסה כעת לכפות עליהם בבגרותם לימוד אקדמי במסלולי לימוד מעורבים,  –

מי שהתפתה לתמריצים שנתנה לו המדינה לפני שנים המנוגדים להכרתם ולתפיסת עולמם. 

ו ללמוד לימודים כדי שישלח את ילדיו ללמוד לימודי ליבה נענש כעת בכך שאין מתירים ל

אקדמיים במסגרת המיוחדת לחרדים, משום שהסכמתו ללמוד לימודי ליבה מטילה ספק 

 במידת החרדיות שלו.

הורה חרדי שבנו או ביתו מגיעים כעת לגיל התיכון. נניח שההורה מעוניין שילדיו עצמכם שוו ב .134

)כמו למשל ישיבת  תיכון חרדי הכולל לימודי בגרות יעשו את המסלול החרדי המודרני, קרי:

ולאחר נישואיהם ירכשו מקצוע בקמפוס  הישוב החדש, או תיכון לבנות "בית שולמית"(

אם ישלח את  חרדי. כעת, על פי תוכנית החומש השניה, על ההורה להחליט בין השניים:

ילדיו לתיכון חרדי הכולל בגרות, לא יהיה רשאי לאחר מכן לשולחם לקמפוס אקדמי חרדי. 

 אתמהה.  ה החרדית?שמבקשת המדינה לייצר עבור האוכלוסי תמריץהו ההאם ז

-עניין החוזרים בתשובה הוא כואב במיוחד, משום שהוא מנוגד לזכותו הבסיסית של כל בן .135

חורין להיות המחבר של סיפור חייו, לברוא את דמותו שלו ולבצע דיסוציאציה מעברו. בתרבות 

אין  -ע גמור כל ימיו ועשה תשובה באחרונה שבעל התשובה בוחר להצטרף אליה "אפילו רש

מזכירים לו שוב רשעו" )דברי רבי שמעון בר יוחאי על פי התלמוד הבבלי במסכת קידושין, דף 

באה המדינה ושוללת ממנו את היכולת ללכת באורח החיים בו בחר, משום  –מ' עמ' ב'(, והנה 

ילדותו מערכת חינוך שהוא איננו שלא חונך אליו בצעירותו, או משום שהוריו בחרו עבורו ב

נאמן כיום לערכיה. לפגיעה הזאת באוטונומיה המוסרית של הפרט נודעת חשיבות מרובה, 

 מעבר לשאלת הנגשת ההשכלה הגבוהה לחרדים, ואין להסכין עמה.
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ה אבן יסוד בשיטת משפטנו בתי המשפט חזרו ושיננו שוב ושוב, כי הזכות לשוויון בחינוך הינ .136

עמותת הורים לילדי תסמונת  –יתד  2599/00ראו: בג"צ ) הענקת יחס שווה לשוויםמחייבת ה

רובינשטיין ואח' נ'  3752/10; בג"ץ טבקה נ' שרת החינוך 7426/08; בג"ץ דאון נ' משרד החינוך

 1320/03ם( -; עת"מ )יעמותת "נוער כהלכה" נגד משרד החינוך 1067/08; בג"ץ הכנסת

 (. עיליתאלקסלסי נ' עיריית ביתר 

ההפרדה בין חרדי אחד למשנהו היא מעושה. היא מתעלמת מההוויה המרכזית בחייהם של  .137

שני חרדים, הרואים עצמם כדומים, ומתמקדת בנקודה שולית של סיווג ממשלתי של רשת 

  מקום הלימודים. זוהי הבחנה לא רלוונטית, המפלה בין שווים, ועל כן יש לדחותה.

מתן "שוליים" של ה, מבקשת "לרפא" את ההפליה, באמצעות אמנם תוכנית החומש השני .138

ואולם, זהו חריג (. 48.10, שיאפשרו "קבלת חריגים באופן צר וחריג" )סעיף אחוזים עשרה

שרירותי שאין בו היגיון כלשהו. כך למשל, אחוז החריגים בקרב המשיבה, עמד בשנים 

 .אפי הפילוח הבכל אחת מהכיתות, על בויותר  אחוזים 40-כהקודמות על 

 

 קמפוס ירושלים: 

 מגדר שנתון
אחוז לא עומדים 

 בהגדרת מל"ג
 פירוט השתייכות החריגים

 תשע"ז

 42% גברים

בוגרי חב"ד, צאנז וישוב  10%

חוזרים בתשובה;  13%חדש; 

 10%בוגרי ישיבות בחו"ל;  9%

בוגרי ישיבות תיכוניות 

 חרדיות אחרות

 26% נשים

 בוגרות מוסדות חרדיים 7%

חוזרות בתשובה;  5%בחו"ל; 

 6%בוגרות אולפנה;  8%

בוגרות מוסדות שאינם תחת 

 פיקוח חרדי

 תשע"ו

 46% גברים

בוגרי חב"ד, צאנז וישוב  12%

חוזרים בתשובה;  13%חדש; 

בוגרי ישיבות בחו"ל;  11%

בוגרי ישיבות תיכוניות  10%

 חרדיות אחרות

 28% נשים

בוגרות מוסדות חרדיים  7%

חוזרות בתשובה;  5%בחו"ל; 

 7%בוגרות אולפנה;  9%

בוגרות מוסדות שאינם תחת 

 פיקוח חרדי

 48% גברים תשע"ה

בוגרי חב"ד, צאנז וישוב  12%

חוזרים בתשובה;  14%חדש; 

בוגרי ישיבות בחו"ל;  11%
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בוגרי ישיבות תיכוניות  11%

 חרדיות אחרות

 31% נשים

בוגרות מוסדות חרדיים  7%

בתשובה;  חוזרות 5%בחו"ל; 

 8%בוגרות אולפנה;  11%

בוגרות מוסדות שאינם תחת 

 פיקוח חרדי

 

 קמפוס אור יהודה:

 מגדר שנתון
אחוז לא עומדים 

 בהגדרת מל"ג
 פירוט השתייכות החריגים

 תשע"ז

 41% גברים

בוגרי חב"ד, צאנז וישוב  19%

חוזרים בתשובה;  12%חדש; 

בוגרי ישיבות תיכוניות  10%

 חרדיות אחרות

 49% נשים

 19%בוגרות אולפנה;  20%

בוגרות חב"ד, דרכי שרה וכד'; 

חוזרות בתשובה ובוגרות  10%

 מוסדות חרדיים בחו"ל

 תשע"ו

 47% גברים

בוגרי חב"ד, צאנז וישוב  21%

חוזרים בתשובה;  14%חדש; 

בוגרי ישיבות תיכוניות  12%

 חרדיות אחרות

 54% נשים

 22%בוגרות אולפנה;  23%

חב"ד, דרכי שרה וכד'; בוגרות 

חוזרות בתשובה ובוגרות  9%

 מוסדות חרדיים בחו"ל

 תשע"ה

 49% גברים

בוגרי חב"ד, צאנז וישוב  22%

חוזרים בתשובה;  15%חדש; 

בוגרי ישיבות תיכוניות  12%

 חרדיות אחרות

 59% נשים

 24%בוגרות אולפנה;  25%

בוגרות חב"ד, דרכי שרה וכד'; 

ובוגרות חוזרות בתשובה  10%

 מוסדות חרדיים בחו"ל

 

הסיבה לאחוז החריגים הגבוה מובנת מאליה. בשלב זה, האוכלוסייה החרדית המגיעה 

באופן יחסי לקמפוסים החרדיים הינה במידה רבה האוכלוסייה המודרנית יותר, המוסללת 

כך למשל, אחוז גבוה של סטודנטים בקמפוסים החרדיים באונו הינם ללימודים אקדמיים. 
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פתוחה משום שקבוצה זו הן חסידי חב"ד, בשיעור הגבוה בהרבה משיעורם באוכלוסייה. זאת, 

יותר ללימודים אקדמיים והן משום שהקמפוס החרדי באור יהודה, קרוב במקרה לכפר חב"ד. 

בע מכך שמסיבות היסטוריות, השיוך התפעולי כל חטאם שבגללו הם מוגדרים כ"חריגים" נו

עם זאת, המציאות מצביעה כי דתי. -של מוסדות החינוך החב"דיים הינו של החינוך הממלכתי

  כך מציין מלחי במחקרו, כי: חסידים אלו לא לומדים במסגרות מעורבות.

מהחרדים שהוגדרו כחרדים מודרניים,  81%באופן מפתיע, מצאנו כי 

אחרים' למדו דווקא במסגרות מותאמות לחרדים. ניתן חב"דניקים 'ו

היה לצפות שדווקא בקרב אוכלוסייה זו שיעור הלומדים במסגרות 

 (.36, מלחי) מעורבות יהיה גבוה יותר-כלליות

הוא נקבע , זאת משום שאינו מרפא את הקושיקיומו של חריג העומד על עשרה אחוזים,  .139

יצוין כי עשר? -בשרירותיות ללא כל היגיון ברור. מדוע עשרה אחוזים ולא חמישה או חמישה

חריג זה לא נכלל בטיוטת תוכנית החומש, שקבעה כלל רך יותר, לפיו: "תתאפשר למוסדות 

בחינה פרטנית של מועמדים העומדים בשני הרציונאלים במצטבר, במגבלות שייקבעו" )סעיף 

וטה(. עוד נקבע כי "ההמלצה על גמישות ניהולית נוספת מעלה קשיים משפטיים לטי 1.7.7

לטיוטה(. אכן, התוכנית אינה  1.7.8ממשיים וסוגיות מהותיות ועל כן נמצאת בבחינה" )סעיף 

מפרטת מהם הקשיים ומהן הסוגיות המהותיות. כך או כך, תוכנית החומש השניה קבעה בסופו 

ים, מבלי כל נימוק או סברה מדוע יש לאפשר אחוז חריגות זה ולא של דבר חריג של עשרה אחוז

 .הגדרתם של חרדים כ"חריגים", היא היא המפלה בין חרדים שוניםשנית, מעבר לכך. 

 התוכנית המבקשת לצמצם את הפגיעה בשוויון, עושה זאת בגדול בין חרדי א' לחרדי ב'.

ד, פוגע לא רק במועמדים החרדיים, אלא יש לציין כי קיומו של חריג בדבר עשרה אחוזים בלב .140

ישיר לסגירתם של הפחתת מספר התלמידים בכשליש, עלולה להוביל באופן במוסדות עצמם. 

 . הקריה האקדמית אונוחלק מהקמפוסים החרדיים, בהם אף אחד מהמקפוסים החרדיים של 

כאמור לעיל, האוכלוסיות הנזכרות, חרדים הלומדים לימודי ליבה ובעלי תשובה, אינם מיעוט  .141

זניח בתוך הקהילה החרדית. חיה מושקה מחב"ד, שלמה זלמן מחסידות צאנז, וגם נועם, 

החוזר בתשובה, אינם חריגים. אדרבא, הם לב הקהילה החרדית. החרגתם מנוגדת לחובת 

בתוכנית הבנות את זהותם בידיהם שלהם, שהיא העיקרון המוחמץ המדינה לכבד את יכולתם ל

. ההחרגה הביורוקרטית מציבה בפניהם פגיעה זהותית, כפגיעה באותו אברך החומש השניה

 אומלל, קונילמל, שמדמים אותו למוני, הסטודנט לרפואה, והשואל בצר לו: 

 "אומרים כי אני אינני אני

 על כן אני נבהל, 

 י אניכי אם אני איננ

 אז מי אני בכלל".

חיה מושקה, שלמה זלמן ונועם יודעים בכל נימי נשמתם שהם קונילמל, והם לא מעוניינים  .142

כפות בצע מניפולציה וללהיות מוני, אפילו יהיו סטודנטים לרפואה. אין אנחנו רשאים ל

 עליהם זהות שונה. 

"חרדי", וכך גם  מכירה בהגדרה שונה ורחבה בהרבה של –בהחלטותיה  –הממשלה עצמה  .143

רים ללימודים על ב  המחוקק הראשי. כך, למשל, משרד הכלכלה מעניק לאוכלוסייה החרדית שֹו

בסיס הגדרה שונה. זאת, בצד צעדים נוספים שעושה הממשלה לעידוד השתלבות האוכלוסייה 
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החרדית. במסגרת זו נדרשו משרדי הממשלה השונים להגדיר "מיהו חרדי" לצורך הענקת 

 , קובעת כי: 20.12.2015מיום  869אלו. ואמנם, החלטת הממשלה מס' הטבות 

 אישה חרדית אשר עונה לאחת מההגדרות הבאות: לעניין זה, א.
 
הם מוסדות לימוד חרדיים,  18מקומות הלימוד של ילדיה עד גיל   .1

מוכרים שאינם רשמיים או מסוג "פטור", שרישיונותיהם מוסדרים 
 על ידי האגף לחינוך מוכר שאינו רשמי במשרד החינוך. 

 בעלה למד בישיבה קטנה.  .2
 למדה בסמינר חרדי.  .3
 
 ות הבאות: לעניין זה, גבר חרדי אשר עונה לאחת מההגדר ב.
 
הם מוסדות לימוד חרדיים,  18מקומות הלימוד של ילדיו עד גיל   .1

מוכרים שאינם רשמיים או מסוג "פטור", שרישיונותיהם מוסדרים 

 על ידי האגף לחינוך מוכר שאינו רשמי במשרד החינוך.

 למד בישיבה קטנה.  .2

ות לחוק דחיית שיר 6התנדב לשירות אזרחי המופעל מכוח סעיף   .3

 . 2002-לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, תשס"ב

היה זכאי בחמש השנים האחרונות, למשך שנה מלאה אחת לפחות,   .4

ל"מלגת לימודים ועידוד השתלבות אברכי כוללים בתעסוקה" )אשר 

בעבר נקראה הבטחת הכנסה לאברכים(, מכוח מבחני תמיכה שפרסם 

 משרד החינוך מעת לעת. 

בהרבה מההגדרה המוצעת על ידי  רחבהפועלים כלל משרדי הממשלה, הגדרה זו, לפיה 

, ואף שהיא אינה נקיה מקשיים, הרי שהיא מאפשרת לרוב מוחלט המועצה להשכלה גבוהה

מבני האוכלוסייה החרדית ליהנות מהזכויות המוגדרות. קיים טעם לפגם מקום בו המל"ג 

באופן המותיר חלק נרחב זונחת את ההגדרה הממשלתית ומאמצת הגדרה מחמירה, 

הרשויות  המשפט המנהלי חותר לאחידות הגדרתית ביןשאף  זאת באוכלוסייה מחוץ להגדרה.

 מושגים דומים. ביחס ל

ניתן למצוא הגדרות נוספות, אך דומות בעיקרן להחלטת הממשלה הנזכרת, לשאלת מיהו  .144

)מינויים( המעניק  ינהחרדי. כך, למשל, לאחרונה חוקקה הכנסת את התיקון לחוק שירות המד

 א)ט( מיהו חרדי: 15ייצוג הולם לאוכלוסייה החרדית בשירות הציבורי. בהתאם לכך קובע סעיף 

מי שמשתייך לאוכלוסייה החרדית  –"בן האוכלוסייה החרדית" 

ושהוא, ילדו או בן זוגו לומד באחד ממוסדות החינוך החרדיים המנויים 

 כאמור;בתוספת הראשונה או למד במוסד 

 ובתוספת הראשונה נאמר: 

 מוסד חרדי שהוא אחד מאלה:

 1949-מוסד חינוך רשמי כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התש"ט        .1

 חוק לימוד חובה(, המיועד לאוכלוסייה החרדית בלבד; –)להלן 

מוסד חינוך מוכר שאינו רשמי כמשמעותו בחוק לימוד חובה,         .2

 החרדית בלבד;המיועד לאוכלוסייה 
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)א( לחוק 5מוסד חינוך שניתנה בעניינו הוראת פטור לפי סעיף         .3

 לימוד חובה, המיועד לאוכלוסייה החרדית בלבד;

מוסד חינוך תרבותי ייחודי שניתנו לו הכרה ורישיון מכוח חוק         .4

, המיועד 2008-מוסדות חינוך תרבותיים יחודיים, התשס"ח

 ת בלבד;לאוכלוסייה החרדי

-מוסד שנקבע בצו שירות ביטחון )מוסד לימוד חרדי(, התשע"ה        .5

2014. 

אכן, הביטוי "חרדי" הוא, מסתמא, תלוי הקשר. אף על פי כן, לא ברור הטעם למרחק הרב שבין  .145

הקריטריון הנקוט לגבי מתן הטבות של משרד הכלכלה )שוברי לימודים( או חוק שירות המדינה 

ה(, לבין ההקלה שמעניקה המועצה להשכלה גבוהה, המאפשרת לחרדים )העדפה בתעסוק

הדעת נותנת שבנוגע למתן הטבות כספיות או ללמוד מקצוע בהתאם לתרבותם. אדרבה, 

 .ה מגדריתאפליה מתקנת אמות המידה יהיו מצמצמות יותר מאשר לגבי כלל המאפשר הפרד

תוך אימוץ הגדרה שאינה עולה צמצום האוכלוסייה הזכאית ללמוד בקמפוסים החרדיים,  .146

בקנה אחד עם ההגדרות החוקיות והממשלתיות לאותה סוגיה בדיוק, אינו סביר. הוא אינו 

עולה בקנה אחד עם היעד הממשלתי להגדלת מספר החרדים באקדמיה ובשוק התעסוקה, והוא 

 אחרים. מציג חוסר שוויון בתוך המדיניות הממשלתית, תוך אפלייתם של חרדים שונים על פני

על המל"ג לאמץ הגדרה רחבה יותר מזאת המשמשת לחלוקת הטבות לדעת המשיבה  .147

. הטבה כספית או הקלה בדרישות הקבלה לעבודה ממלכתיות, הנשענת על ההגדרה העצמית

משום שהן מטיבות את  אינן מאפשרות הישענות על הגדרה עצמיתוממילא ניתנות במשורה, 

חרדי או של צעירה חרדית ללמוד בקמפוס חרדי אינם  בחירתם של צעירואולם  נושאיהן.

. משכך, ובמטרה לעודד הצטרפות האוכלוסייה הטבה, כי אם הכרה בתרבותם כזכאית להגנה

 החרדית לאקדמיה, ראוי לבסס את פתיחת שערי האקדמיה על הגדרתו העצמית של כל יחיד. 

 משמעותם של הקמפוסים החרדיים, תכליתם וחיוניותם .ו

, הינה כי משמעותו של קמפוס חרדי הינה אחת ואין בלתה: 6500/17תרים בבג"ץ עמדת העו .148

 אקדמיים בהפרדה מגדרית. לימודים 

מניסיון שהצטבר מקרוב לעשרים שנות פעילות קריה האקדמית אונו, הנובעת דעת ה .149

, הינה כי פרשנות זו הינה מצמצמת וחסרה. קמפוסים חרדיים אמנם הקמפוסים החרדיים

לימודים בהפרדה מגדרית. אך זהו אינו הרכיב היחיד של קמפוס חרדי, ויתכן שאף מקיימים 

 במה דברים אמורים?לא המרכזי בו. 

, הדורשת מיומנות הנגשת הלימודים האקדמיים לאוכלוסייה החרדית הינה משימה מורכבת .150

דמי ונתקלים בקשיים מרבית הסטודנטים בקמפוסים אלו, אינם מכירים את העולם האק. הרב

רבים כשהם מנווטים עצמם בעולם זה. קשיים אלו עלולים לגרום לנשירה רבה, לבחירה שגויה 

בעיננו, לכישלון התלמיד של מקצוע הלימודים, לכישלונות חוזרים ולעוגמת נפש רבה. 

בלימודים האקדמיים השפעה לא רק על עצמו ומשפחתו, אלא גם על סביבתו הקרובה. 

המגששות את הדרך. ם החרדיים הינם עדיין דור החלוץ, אותן סנוניות ראשונות הסטודנטי

מהם האתגרים העומדים בפני ש המעיין. ב  י   –לא יצליחו יבשרו על בוא אביב.  –יצליחו 

  הסטודנטים החרדיים וכיצד מטפלים בהם?
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ידע  : הכניסה לעולם האקדמי מחייבת את הסטודנט להשלים פעריהשלמת פערים אקדמיים .151

אכן, אין זה המקום לעסוק בשאלת לימודי הליבה משמעותיים בבסיס הידע הפורמלי שלו. 

(. ואולם, 17.9.2014)פס"ד מיום  רובינשטיין נ' הכנסת 3752/10וחובותיה )ראו בעניין זה בג"ץ 

מרגע כניסת המועמד למוסד האקדמי, עליו לעסוק בדרכי רכישת הידע אותו הוא נדרש 

 להשלים כתנאי פורמלי ומהותי ללימודיו האקדמיים. 

נדרשים לקיים מכינות ארוכות כתנאי לקבלתם ללימודים  )גברים( ראשית, מרבית המועמדים .152

ות פיקוח וליווי ברמה יומיומית ופרטנית, על מנת לוודא את מכינות אלו מחייבאקדמיים. 

, אחרי שיסיים מניסיוננוהצלחתו של הסטודנט בשלב זה, שהינו קריטי להצלחתו של הסטודנט. 

הסיכויים שיצליח לצלוח את התואר כולו. אולם  גדלים דרמטיתהסטודנט את שלב המכינה, 

 האש האקדמית" של הסטודנט.  שלב המכינה הוא המורכב ביותר ומהווה "טבילת

שנית, גם לאחר שלב המכינה, עדיין נדרשים הסטודנטים החרדיים להשלים פערים שונים  .153

 ,האנגלית הכך למשל נדרשת השלמה של שעות רבות בשפהתאם לתחום המקצועי בו בחרו. ב

גם לתגבור במתמטיקה ובמקצועות מדעיים נוספים. ובמקצועות רבים נדרשים הסטודנטים 

משמעות הינה מעטפת תמיכת תוכן אינטנסיבית בסטודנט, המחייבת הבנת הקשיים ומתן ה

זאת כמובן, מלבד הצורך בליווי אקדמי כללי הניתן לכל סטודנט, בלא קשר  .אקדמיים פתרונות

  לרקע הקהילתי שלו. 

סטודנטים בוגרי ישיבות אינם רגילים בשיטת הלימוד האקדמית : הקניית כלים אורייניים .154

המקובלת. כך למשל, במרבית הישיבות החרדיות אין בחינות כלשהן, שכן הדגש הינו על 

(. המעבר מעולם הרוח שבו מקודשת 163 ,2014זיכרמן ה"יגיעה" ולא על ה"ידיעה" )ראו למשל 

שגיות, מחייב שינוי משמעותי בשיטת היגיעה, לעולם האקדמי שבו מקודשת הידיעה וההי

 הלמידה והקניית כלים פדגוגיים לסטודנטים בני הקהילה החרדית. 

ומהו הכיוון רבים מהמועמדים אינם משוכנעים באשר לעתידם המקצועי : התאמת מקצוע .155

האקדמי בו עליהם לבחור. אכן, זהו קושי הקיים לכל סטודנט המגיע לאקדמיה, אך בענייננו, 

בתו החברתית של המועמד איננה אקדמית, המועמד והמועמדת מתקשים לצייר כאשר סבי

לעצמם בשלב המכינה מהו המסלול המתאים עבורם. נדרש אפוא ייעוץ וליווי קפדני לכל 

 סטודנט, במטרה להתאים לו את תוכנית הלימודים הנכונה ביותר בעבורו. 

האקדמי, מעוניינת ברכישת : האוכלוסייה החרדית המגיעה לעולם התאמת התוכן למטרה .156

אמצעי להכנסה ולא האקדמי משמש ידע הבראש ובראשונה,  מקצוע ובשיפור כושר ההכנסה.

הנלמדים לתפיסה זו יש השפעה רבה על תחומי הלימוד כתכלית השכלתית העומדת בפני עצמה. 

)ראו  יישומיים לשוק התעסוקה-מקצועייםועל הצורך בהענקת כלים  בקמפוסים החרדיים

  . (24, מלחילמשל 

: הסטודנט החרדי עלול למצוא עצמו בקשיים שונים וייחודיים סביבת לימודים תומכת .157

לנווט דרכו בין שלושה מעגלי חיים משולבים: המעגל , זאת משום שעליו בתקופת הלימודים

ום בת זוג ולמספר ילדים; המעגל הכלכלי, הכולל מחויבות למק/המשפחתי, הכולל מחויבות לבן

הדורש לימוד חומר ועמידה  העבודה וללחצים כספיים לא מבוטלים; וכעת אף המעגל האקדמי

אוכלוסייה  לומדת שבהם. זאת בשונה ממרבית המוסדות ה"קלאסיים" במטלות האקדמיות

. תפקידה המרכזי של ההנהלה קשיי תפקודצעירה בהרבה, שאינה מתמודדת עם אותם 

בין הנגשת הלימודים האקדמיים מחד,  איזון האופטימליתלמצוא את נקודת ההאקדמית הינו 

בין הקפדה על הכללים האקדמיים מאידך. משימה זו מחייבת מיומנות וניסיון שנצברים ל

 בקמפוסים החרדיים מתוך הבנה של אוכלוסיית היעד. 
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: האם ניתן לקיים לימודים ביום שישי אחרי חצות התאמה תרבותית של המינהל האקדמי .158

ערב חג? האם ניתן לקיים לימודים בימי -היום? האם ניתן לקיים בחינות בערבי חג, או בערב

 מראשצום או בחג החנוכה? שאלות אלו הינן ייחודיות לקמפוסים החרדיים והן מחייבות הכרה 

העלולים לצוץ מחוסר היכרות עם של מעגל החיים החרדי, במטרה להימנע מקשיים שונים 

 אוכלוסיית היעד. 

: קמפוס חרדי נדרש לעודד את הסטודנטים לעשות שימוש בידע מינוף הידע התורני והתרבותי .159

התורני המהווה את עולמם התרבותי. אכן, כניסתם לעולם האקדמיה אינה דורשת "לשים 

בצד" את כל הידע שצברו עד היום, אלא להשתמש ולמנף את ארגז הכלים שבאמתחתם לצורך 

אמור מעתה: חרדים באקדמיה  הבלטת כישוריהם ויכולותיהם וכן, גם להפריית האקדמיה.

סטרי. החרדים יפרו עצמם באקדמיה, אך בה בעת יפרו את -צדדי, אלא דו-אינו עניין חד

האקדמיה בתוכן ידיעותיהם העשיר. בשל כך פועלת אונו לבצע תחרויות כתיבת מאמרים 

פוסים תורניים בתחום לימודי הסטודנטים, ואף כלים פדגוגיים ייחודיים באים לידי ביטוי בקמ

 החרדיים, תוך שימוש בכלים הפדגוגיים החרדיים כדוגמת לימוד בחברותא. 

למותר לציין בהקשר זה, ולא במנותק מעניינה של עתירה זו, כי בתחרות כתיבת מאמרים לא  .160

זכו חמישה בקמפוסים החרדיים, תורניים, שהתקיימה בשנת הלימודים הקודמת )תשע"ז( 

שיקים בין נושא לימודיהם לכתיבה התורנית. בין הזוכים המסטודנטים במאמרים מצטיינים, 

זהו בעיננו קידום שוויון . היו אף שתי זוכות: סטודנטית למשפטים וסטודנטית למנהל עסקים

 של קמפוס חרדי תוך מינוף הכלים התרבותיים אל תוך העולם האקדמי. 

לעבוד צעירה חרדית, שגדלה כל חייה בישוב חרדי,  מכיניםכיצד : הכנה לעולם התעסוקה .161

? כיצד משתלב צעיר חרדי, בוגר ישיבות במקצוע טיפולי הדורש מגע עם אוכלוסיות הטרוגניות

שונה לחלוטין? רוב תרבותית עורכי דין או רואי חשבון, בעל תפיסת עולם וכוללים, במשרד 

". הכנת הצעירים החרדיים לשוק האוכלוסייה החרדית דוברת "עברית", אך לא "ישראלית

התעסוקה, איננה רק מקצועית. על מנת לתת לבוגרינו סיכוי טוב להיקלט במקומות העבודה, 

המעגל התרבותי: האופן שבו נוצרים קשרים  ,עלינו לעסוק לפחות בשני מעגלים נוספים. ראשית

לאה. שנית, המעגל היכרות עם חוקי העבודה וכן ה חברתיים, הבנת סביבת העבודה המודרנית,

 הזהותי: קליטה מוצלחת בשוק התעסוקה מחייבת עיסוק זהיר בעולם הערכים של הבוגר.

מעמיד אתגרים המעבר מחינוך חוסם ומסתגר לחרדיות המשתלבת במרחב הישראלי, 

הוא דורש התייחסות שונה, מלכתחילה, אל המודרנה, כזו שאיננה מתעלמת מן . מורכבים

 אתם. האתגרים אלא מתעמתת 

הקמפוס באופן אינטנסיבי.  הלימוד האקדמי נפרס על פני מספר שנים: יצירת סביבה תרבותית .162

החרדי מהווה סביבה תרבותית וחברתית ראויה לסטודנטים, המעודדת אותם להגיע וללמוד. 

החל מקיומם של מקום ושעות תפילה, עובר לכשרות מוצרי המזון בקפיטריה וכלה באגודת 

מעטפת זו הינה חיונית תאימה עצמה לצרכיהם. מה את צרכי קהל היעד וסטודנטים המבינ

לצורך יצירת אקלים לימודי ראוי שיאפשר לסטודנטים לצלוח את תקופת הלימודים בהצלחה 

 ובסיוע הדדי. 

מרבית הסטודנטים החרדים נתקלים בקושי ממשי לממן את שכר הלימוד, : סיוע כלכלי .163

רבים נרתעים מלהצטרף  הגדלת ההכנסה המשפחתית.שיאפשר בשלב מאוחר יותר את 

ללימודים אקדמיים בשל העלות הגבוהה, המשתלבת עם תקופת לימודים ארוכה ואובדן 

רבים מעדיפים שלא ללמוד או ללמוד לימודים מקצועיים קצרי טווח, הכנסה בתקופה זו. 

ר ואופק קידומי שהם בעלי שכר נמוך יות שהינם זולים יותר ומתגמלים באופן מהיר יותר
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מערך תמיכה כלכלי שיאפשר לסטודנטים לצלוח את תקופת הלימודים נדרש אם כן,  מוגבל.

 ולממן את שכר הלימוד. 

מה לא כוללים  –על מנת למנוע טעות ולזות שפתיים, יש לעמוד על נקודה נוספת, והיא  .164

. קמפוסים אלו לא כוללים שום שינוי או צנזורה של תוכנית הקמפוסים החרדיים של המשיבה

הינן חד משמעיות: כל דבר הנוגע של הנהלת המוסד בעניין זה ההוראות האקדמיות הלימודים. 

לתחום הלימודים ולמקצועיותם של הסטודנטים, יילמד. סטודנטים לחינוך ילמדו על פרויד 

, בדיוק כפי בירות מין ועל גישות ביקורתיותועל פמיניזם, וסטודנטים למשפטים ילמדו על ע

 דבר לא ייגרע.  שילמדו עמיתיהם החילוניים.

ניתן לכתוב עוד רבות על מהות הקמפוסים החרדיים, אין זה המקום להרחיב עוד ועוד, אך  .165

אינם רק והכל מבלי להתייחס כלל להקשר ההפרדה המגדרית. זאת משום שקמפוסים חרדיים 

ם לימודים נפרדים לנשים ולגברים. קמפוס חרדי הינו תפיסת עולם מקום לימודים המקיי

להצלחתם של החרדים באקדמיה. העלייה התלולה של מספר הסטודנטים החרדיים  הנדרשת

בעשור האחרון, אינה נובעת רק מקיומם של לימודים בהפרדה מגדרית, אלא מעיסוק כירורגי 

 ם, יצליחו יחידים אך לא הציבור בכללותו. בלעדיהועקבי בכל אחד מהסעיפים הנזכרים לעיל. 

 על הטרוגניות הקמפוסים וממשקי חיבור  .1.ו

התייחסות להומוגניות של קמפוסים טעות נפוצה נוספת ביחס לקמפוסים החרדיים, נעוצה ב .166

אלו. אכן, הצופה מהצד שאינו מכיר את האוכלוסייה החרדית על גווניה השונים, יכליל בנקל 

 לבן. -כולו, למקשה אחת, שחוראת הכיתה ואת הקמפוס 

יה גבולותאך המציאות שונה בהרבה. הציבור החרדי מורכב מתת קהילות שונות זו מזו, כאשר  .167

ניתן לזהות מעבר של פרטים מן החסידות אל  כמעט בלתיו ביותרשל כל קהילה ברורים 

ך תו , שבעבר ינקה מן הליטאיות, הלכה והתנתקההחרדיות הספרדיתולהפך. אף  הליטאיות

אף הקהילה  שהיא מפתחת אתוס פנימי מובדל ועצמאי. במובחן מהחברה הישראלית ואיתה

הרי שבחברה החרדית  דתית, המטשטשת את ההבחנות בין הקבוצות השונות,-הציונית

מתנהלות באוטונומיה מוחלטת על ציר  ההבחנות העדתיות הולכות ומתחדדות, והקהילות

לחלקות קבורה  ועדובר בבתי הכנסת ושכונות המגורים , עהחיים כולו, החל בגני הילדים

 . נפרדות בבתי העלמין

הכיתה במוסד האקדמי, הינה המקום הראשון בו נפגשים החסיד מאשדוד, הספרדי מאלעד  .168

אינן כה פשוטות ובתוך הכיתה בוקה ומבולקה. המחלוקות ההשקפתיות והליטאי מבית שמש. 

ערות שחלקן נוגעות להפריית המקצוע האקדמי עצמו. וקיימות דעות שונות באשר לסוגיות בו

כך למשל קיימת מחלוקת פנים חרדית עמוקה בקשר ל"פרשת עמנואל" הנלמדת במסגרת 

מתחדדת  ,הפקולטה למשפטים בקמפוס החרדי אונו. במקום זה, כמו במקומות רבים נוספים

 . זה עם זההפריה הדדית של הסטודנטים מתקיימת ההטרוגניות הכיתתית ו

כיתתית, בפנים הקמפוסים החרדיים, באה לידי ביטוי בשלושה ניתן לומר כי ההטרוגניות ה .169

יושבים ציר השמרנות. בכיתה על הציר הקהילתי, כמתואר לעיל. שנית, על מישורים: ראשית, 

זה ליד זה חרדים יותר ופחות, אברכים לצד בעלי בתים, נשים בעלות טלפון "כשר", לצד נשים 

 בסמארטפון חדיש. שלישית, ציר המסוגלות: בשונה ממרבית המוסדות האקדמייםהמחזיקות 

יושבים סטודנטים מוכשרים ובעלי יכולת  של הקמפוס החרדי , בכיתההמסווגים על פי איכותם

לימודית גבוהה, לצד סטודנטים שיכולתם הלימודים נמוכה יותר. אלו מסייעים לאלו במסגרת 
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ומוגניות הנראית לצופה מן הצד, מרובת גוונים ובעלת אתגרים לימודית אחת. הנה כי כן, הה

 שונים, שחלקם אינם קיימים במוסדות אקדמיים אחרים. 

 ממשקי חיבור לקמפוסים הכלליים  .2.ו

בין לצד הקמפוסים החרדיים, מחזיקה המשיבה בקמפוסים כלליים לכלל האוכלוסייה.  .170

מעודדת המשיבה. כך למשל הקמפוס הקמפוסים החרדיים והכלליים מתקיים קשר רצוף, אותו 

החרדי בירושלים נמצא ממול לקמפוס החרדי, וכולל ספריה לימודית אחת, וחולק שירותים 

 שונים. 

-אונו מעודדת אף קיומם של קורסים משותפים לשני הקמפוסים, כחלק מחזון הקמפוס הרב .171

פועל כמעט באופן מוחלט רק  תרבותי. כך למשל מערך הקליניקות )של הפקולטה למשפטים(

בקמפוס הכללי, וכל הסטודנטים המבקשים להשתתף בקליניקות )ורוב הסטודנטים בהחלט 

מעוניינים בכך(, נדרשים לבוא לפעילות בקמפוס הכללי. אונו מפעילה תוכניות רבות נוספות, 

יים, כגון תוכנית "בצוותא חדא" המיועדת לסטודנטים מכל המגזרים לרבות סטודנטים חרד

דתיים, חילוניים וערבים. קורס זה הינו אחד מתוכניות הדגל של אונו, והוא מתקיים בקמפוס 

 הכללי, כשסטודנטים מצטיינים מכל המגזרים נוטלים בו חלק. 

אף תוכנית המצטיינים של אונו פועלת במסגרת הקמפוס הכללי, והיא משותפת לכלל  .172

תית מקרב תלמידי הקמפוסים החרדיים. הסטודנטים מכל המגזרים, לרבות נציגות משמעו

סדנאות התעסוקה מתקיימות אף הן בקמפוסים הכלליים. בנוסף, מדיניות אונו הינה כי כל 

סטודנט של הקמפוסים החרדיים, רשאי ללמוד חלק מהקורסים אף בקמפוס הכללי. לאור זאת 

ה כי רבים מהסטודנטים משתתפים בקורסים שונים בקמפוסים הכלליים, בשל העובד

 "פספסו" קורס בקמפוס החרדי או מסיבות טכניות שונות. 

אכן, עמדת המשיבה כי לא ניתן לכפות על אדם ולשלבו על כורחו, בסביבה שאינה נוחה  .173

לעודד שילוב, תוך כדי ומתאימה לתרבותו. ועם כל זאת, המשיבה עושה מאמצים רבים על מנת 

 סטודנטים המעוניינים בכך. , עבור תקופת הלימודים

 הקשר בין קמפוסים חרדיים לאיכות אקדמית על היעדר  .3.ו

הינה כי קיים קשר ישיר בין קיומם של קמפוסים חרדיים לאיכות  טענה שנשמעת מפי העותרים .174

קלים יותר מאלו שמתקיימים במסלול הכללי  –כך למשל נטען כי "הלימודים  הלימוד האקדמי.

 (.6500/17ירה בבג"ץ לעת 15המקביל" )סעיף 

קמפוסים חרדיים נסיבתי בלבד. מגמתי וובין האמת הינו  טענות אלו עם כל הכבוד, כל קשר בין .175

יכולים להיות איכותיים מאוד מבחינת רמת המקצוע, בדיוק כפי שקמפוסים כלליים, שאינם 

דר נפרדים, יכולים להיות ברמה נמוכה. אין כל מתאם מחייב בין איכות הקמפוסים למג

עצם קיום הלימודים בהפרדה מגדרית, אינו אמור להשפיע באופן כלשהו על תוכנית הכיתתי. 

 הלימודים, על תכניה ועל איכותה. 

אדרבה, ככל שישנו קשר כזה הרי שהוא הפוך לטעמנו: בעוד ובציבור הכללי קיים פער איכותי  .176

בין מוסדות שונים בהתאם לרמתם, וכתוצאה מכך ניתן לחזות בשאיפתם של סטודנטים ללמוד 

במוסד יוקרתי זה או אחר, הרי שבקרב הציבור החרדי לומדים הסטודנטים המוכשרים יותר 

ותו המוסד המתאים לתרבותם ולאורח חייהם. דווקא בשל כך, המח"רים והמוכשרים פחות בא
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המגיעים להישגים יוצאי ומבריקים  החרדיים כוללים בתוכם סטודנטים ובוגרים מצטיינים

 דופן בלימודיהם האקדמיים ובשוק התעסוקה.

ים כך או כך, אף אם אמרנו, ולא אמרנו, כטענת העותרים כי קיים קשר נסיבתי לפיו הלימוד .177

לצמצומם של בקמפוסים החרדיים הינם ברמה נמוכה יותר, הרי שאין זו סיבה לפעול 

הקמפוסים החרדיים, אלא לפעול לשיפור איכותם. המועצה להשכלה גבוהה האמונה על איכות 

הלימוד במוסדות האקדמיים, פועלת לשיפור תוכניות הלימודים בכל אחד מהמוסדות 

סגירת הקמפוסים ימודים מתקיימים בהפרדה אם לאו. אלה האם הלהאקדמיים ללא קשר לש

החרדיים בטענה שאינם איכותיים, דומה לאותו אחד השופך את התינוק עם המים. אין בכך 

 כל היגיון מעשי. 

 היחס בין קיומם של קמפוסים חרדיים לטענות בדבר פגיעה בנשים .ז

עצם קיומם של האם  , והיא:פרק זה מבקש לעסוק בלב הסוגיה המשפטית שבענייננו .178

האם לעיל, פוגע בזכותן של נשים לשוויון.  ו'הקמפוסים החרדיים, על חשיבותם הנזכרת בפרק 

 ניתן לומר על הקמפוסים החרדיים כי הם "מצווה הבאה בעבירה"?

בשלושה עניינים עיקריים: א. לדעת המשיבה, היקף הפגיעה  ריםהמשיבה חלוקה על העות .179

נמוך בהרבה מהמתואר על ידי העותרים, ובכל מקרה יש דרכים שונות לצמצמו עוד. ב. 

ההפרדה המגדרית מסייעת לנשים חרדיות לקדם את השוויון המהותי, ובכך היא מעודדת 

ישנה, לבין היתרונות האחרים שוויון במובנו הרחב. ג. נקודת האיזון בין הפגיעה, ככל ש

וזאת בשונה מהאיזון שנקבע בתוכנית  שבהפרדה זו, מחייבת את הרחבתה ולא את צמצומה

 .החומש השניה

. עומדים העותרים על שלושה מעגלי פגיעה עיקרייםבהקשר זה, עליו נסובה העתירה כולה,  .180

פרדה נוספת ומרחיבה , בכך שעצם ההפרדה יוצרת ההפגיעה בציבור הנשים בכלליותו, וןהראש

ובכך שהסטודנטים )גברים( החרדים אינם לומדים  את הדרתן של נשים מהספירה הציבורית

ללמוד המודרות בתוך הקמפוס, כשאינן רשאיות  פגיעה בציבור הסטודנטיות, השני; מפי נשים

, פגיעה בציבור המרצות, שלישיהכל תחום, אחרי שחלק מתוכניות הלימוד מוצעות לגברים; 

 מודרות מתפקידי הוראה. נדון בטענות אלו אחת לאחת.  –שאינן רשאיות ללמד גברים, ומשכך 

בורים כי בעצם קיומה של הס יש ?באשר הן האם קיומם של קמפוסים חרדיים פוגע בנשים .181

אמנם, לשיטת המשיבה, תפיסת "נפרד אבל גיעה. וצרת פבספירה הציבורית, נהפרדה מגדרית 

איננו שווה" עליו נסמכת העתירה, איננה רלוונטית לענייננו, שכן הקמפוסים החרדיים  –שווה 

מיועדים לאוכלוסייה החרדית המבקשת כמיעוט להנהיג הפרדה, ובכך שונה המקרה בתכלית 

, שם ביקש המיעוט קעדאן נ' מנהל מקרקעי ישראל 6698/95השינוי מפסה"ד הנזכר בעניין בג"ץ 

במקום בו המיעוט הוא המבקש להתבדל מפני  מילים אחרות: ידי הרוב.להשתלב אך נדחה על 

לא מוסכם על המשיבה לצורך דיון זה, כי אך עם זאת, הרוב, עומדת לו "זכות ההתבדלות". 

בחברה הישראלית, הסבורה כי קיומה של הפרדה צרה של קבוצה  הותיתחושניתן לשלול את 

 במרחב הציבורי פוגע בה. 

אף אם נסכים כי ישנה פגיעה כלשהי יבור בכלליותו, הרי שצהעם זאת, נראה כי ככל שמדובר על  .182

זאת משום שהמרחב הציבורי בו מוחלת . ומצומצמתמינורית יא הרי שה, (ולא בזכויות)ברגשות 

ם המיועד לאוכלוסייה מסוימת החפצה בו. ההפרדה חּוהפרקטיקה המפרידה, הינו מרחב ת  

. היא , תוך שהיא כופה עצמה על הכללאינה מוצאת עצמה ברשות הרבים במוסד האקדמי



42 

 

. ולא בשערי מוסד אחר מוסד זה ה המבקשת לבוא בשערייתחומה בגבולותיה של האוכלוסי

ברי כי מקרה ההפרדה אינה באה אל הציבור, אלא הציבור בא אל ההפרדה. מילים אחרות: 

 זה קל יותר מאשר הפרדה בשירותים ציבוריים או בטקסים ממלכתיים. 

לפיה קיימת דיכוטומיה בין "מרחב פרטי" ל"מרחב ציבורי", הינה צרה מדי  הסתכלותאכן,  .183

קיימים מרחבים ציבוריים המרחב הציבורי אינו עשוי מקשה אחת. למציאות הישראלית. 

ברחובות בני ברק, בר דעת, כי יש להבחין בין מרחב ציבורי  ברי לכלשונים ונפרדים זה מזה. 

שבו למשל לא רשאים כלי רכב לנוע בשבתות, למרחב ציבורי בשכונה מעורבת בה נעים כלי רכב 

. באופן דומה, ראוי אף להבחין בין מרחב ציבורי כופה )כמו למשל כל ימות השבועב בחופשיות

)ראו בעניין זה שני אומיאל  שאדם נכנס אליו מיוזמתוהמרחב הצה"לי( למרחב ציבורי וולונטרי 

המשגות חדשות: מקרה הבוחן של שירת נשים  –מפגשי זהויות במרחבים הציבוריים פלדמן, 

 . ((2017, חיבור לשם קבלת תואר ד"ר לפילוסופיה, אוני' בר אילן )והציונות הדתית

אילן, -כביש ברפרשת שונה למשל מהקמפוס החרדי הינו מרחב חרדי וולונטרי. הוא בענייננו,  .184

כופה בעצם אך  ,חרדיאמנם מרחב שהמחלוקת לגבי התנועה בו בשבת נבעה מכך שהיה מרחב 

. הוא אף שונה (חורב ואח' נ' שר התחבורה 5016/96)ראו: בג"ץ  תנועה מרכזי קהיותו עור

לונטרי במרחב , שכן זהו אירוע ווטבורה של עיר מעורבתמקיומו של אירוע המתקיים בהפרדה ב

ולונטרי, אף ו -בנוסף לכך לעומת שני אלה, פרקטיקת הפרדה במרחב שהוא פנים חרדי והכללי. 

 אם נסכים שפוגעת, הרי בוודאי שפגיעתה מצומצמת. 

על כך יש להוסיף את הנטען לעיל בהקשר זה, כי הקמפוסים החרדיים אינם יוצרים היררכיה,  .185

בשונה מפרקטיקות הפרדה האוכלוסיות. זאת,  אלא מאפשרים גישה נפרדת ושווה לשתי

 אחרות )בתחבורה, ברחוב, בקופת החולים, בשידורי הרדיו ובטקסים(.

, עומדים אלפי חרדים שאנו יודעים, על ברגשותיהם של אחדים מן הצד השני של מאזני הפגיעה .186

ניתן לומר אפוא מבלי להאריך, פי מחקרים המונחים בפנינו, שלא יגיעו לאקדמיה בדרך אחרת. 

ראו אף דברי ושמבחני המידתיות מתקיימים בה ללא ספק.  שתכליתה ראויהכי זוהי פגיעה 

)פסקה י'  נ' משרד התחבורה רגן 746/07בג"ץ  השופט רובינשטיין בפסק הדין המפורסם בעניין

 .הפרדה כופהל הפרדה מגדרית הנוהגת באופן וולונטרי יש להבחין בין, לפיו לפסק דינו(

כאן עלינו לומר בפה מלא:  ?האם קיומם של קמפוסים חרדיים פוגע בציבור הסטודנטיות .187

אכן, אין מתאם מלא בין תוכניות הלימוד לגברים ותוכניות הלימוד לנשים. הוא הנכון.  ההיפך

כי יותר מסלולם  –? מסלולי הלימוד הקיימים לנשים ולגברים, ויש לומר כבר בשלב זה ומה בכך

לעתירה בבג"ץ  199קיימים לנשים מאשר לגברים גם אליבא דהעותרים )ראו הטבלה בסעיף 

 מסלולים אלו יוצאים מתוך נקודת הנחה שוקית של היצע וביקוש. –( 6500/17

מסלולי לימוד  32-ו מסלולי לימוד לגברים, 21על פי הטבלה שהציגו העותרים בעצמם, ישנם 

 . יותר אפשרויות בחירה לנשים מאשר לגברים 50%כן, ישנם לנשים. הנה כי 

אף הקריה האקדמית אונו, שאינה נזכרת משום מה בטבלה זו, כוללת יותר מסלולים לנשים  .188

המשיבה מפעילה תוכנית לתואר בריפוי בעיסוק ותוכנית לתואר קלינאות מאשר לגברים. 

נשים. הקריה האקדמית אונו אינה תקשורת לנשים בלבד, משום שיש לכך ביקוש מצד ציבור ה

מפעילה תוכנית ייעודית לגברים בלבד שאינה קיימת במקביל אצל נשים. אך אין כל מניעה 

 כוחות השוק. יכתיבו כך כי תפעל תוכנית גם לגברים בלבד, בהנחה ותאורטית 

מהפכת האקדמיה שביצעו גם בצד המספרי, ישנן יותר סטודנטיות מסטודנטים חרדים.  .189

הקמפוסים החרדיים, הטיבה עם הציבור החרדי. אך היא הטיבה יותר עם ציבור הנשים 
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)המכון הישראלי  החרדיות. כך למשל ניתן ללמוד מהשנתון הסטטיסטי לחברה החרדית

  הקובע כי: (2015לדמוקרטיה, 

לימודים אקדמיים מקובלים אצל גברים חרדים פחות משהם מקובלים 

יעור הגברים החרדים שלמדו לתואר אקדמי אצל נשים חרדיות. וכך, ש

 (.73)עמ'  23% –ם ושיעור הנשי ,15%היה  [2013-2014] בשנים אלו

. רבות מבוגרות אונו הקמפוסים החרדיים, וזהו כבר סוד גלוי, העצימו את הנשים החרדיות .190

פנים חרדית עצומה, כך מצאו את דרכן לעמדות השפעה. אחדות הקימו תנועות בעלות השפעה 

קמפוס למשל תנועת הנשים החרדיות "ובזכותן" שהונהגה על ידי בוגרות הפקולטה למשפטים ב

 . החרדי אונו

התועלת שנגרמה לסטודנטיות החרדיות, ושלא הייתה נגרמת בשום אופן אחר בכמות כזו, הינה  .191

לאין ערוך מאשר נזק הנגרם לכאורה לפגיעה באוטונומיה של הנשים החרדיות לבחור מקצוע 

ודים ככל שיחפצו. וזאת להזכיר: כל אישה חרדית רשאית אף ללמוד במוסדות אקדמיים לימ

כלליים ובה תוכל להצטרף לכל מסלול לימודים. ואף אם תחשוש מלחץ קהילתי כלשהו, עובדה 

תוכל בוודאי ללמוד במסגרת האוניברסיטה גם לא קיימת,  –לא מוכחת ולדעת המשיבה 

 אימת ומה שתחפוץ. הפתוחה כל 

אכן, לדעת העותרים, הסטודנטיות החרדיות היו מעדיפות ללמוד בקמפוסים מעורבים, לו רק  .192

נשים החרדיות המושתקות הייתה להן היכולת לכך. העותרים, לשיטתם, מהווים פה ל

 אחת דינן.  –והכנועות, הנדרשות לפעול בהתאם להוראות הרבנים, ולא 

עם כל היופי שבטענה זו, גישה זו הינה פטרנליסטית, מכוערת, ולא מבוססת על כל עובדה מלבד  .193

מרבית הנשים החרדיות מעוניינות ללמוד במסגרות החרדיות. זו משאלת הלב של העותרים. 

מוכיחה המציאות וזה מוכיח אף המחקר שבוצע לאחרונה עבור המל"ג. אמנם העותרים 

אין כל ביסודו, אך לא הציגו כל מחקר אחר המפריך זאת. שנית, סבורים כי המחקר שגוי 

סנקציה בפני מאן דהו או מאן דהיא, שיבקשו ללמוד במסגרת אחרת. אמנם, בדיוק כמו בכל 

מסגרת אחרת, אם יבקש אדם לסטות מהנורמה החברתית המקובלת, יופעל עליו לחץ חברתי 

ת בישראל, ואין כל סנקציה ממוסדת ומשפחתי. אך אין זה שונה מכל מערכת חברתית אחר

הסטודנטים הלומדים באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטת תל אביב, כנגד סטודנטים אלו. 

לא הוקעו מתוך הקהל, ולא פורסמו כנגדם כל השמצות )השוו למשל מול תופעת החרד"קים 

 העוסקת בהשמצתם של חיילים חרדים(. המפורסמת 

, שלא מכירים את העולם החרדי, את הרקע שלו ואת הרגישויות ומעל לכל, מי שם את העותרים .194

שלו להעיז ולדבר בשם האוכלוסייה החרדית? האם הם התבקשו לכך? מי יתקע לידנו כי הנזק 

שעושים העותרים, בבקשם להגן ולשמור על הנשים החרדיות, לא גדול יותר מהתועלת שבקיום 

 הקמפוסים החרדיים? 

התשובה לכך הינה אפשר שכן  ?רדיים פוגע בציבור המרצותהאם קיומם של קמפוסים ח .195

ואפשר שלא. הכל תלוי באופן שבו נוקט המוסד המבקש להנהיג הפרדה המגדרית. אך פגיעה 

  וניתנת למניעה באמצעים רגולטוריים פשוטים. הכיצד? כזו הינה לחלוטין לא הכרחית

שני קמפוסים חרדיים, שמספר תלמידיהם הינו כרבע מכלל  פועליםשבה  בקריה האקדמית אונו .196

 לא מתקיימת כל פגיעה בציבור המרצות, וזאת ניתן לומר בפה מלא. התלמידים במוסד, 

אונו חותרת לשוויון מגדרי ונותנת  אוכלוסיות שונות, כגוף אקדמי השוקד על קידום שוויון בין .197

גברים; בדרגת  78-נשים ו 67-הבכיר מ הורכב הסגל 2016לנושא עדיפות. כך למשל, בשנת 
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שיעור  גברים. 35-נשים ו 39גברים; ובדרגת "מרצה" כיהנו  21-נשים ו 20"מרצה בכיר" כיהנו 

נשים בישראל  )ראו: 29%זה עולה בהרבה על הממוצע בקרב המוסדות האקדמיים העומד על 

 (. 30(, 2015, הכנסת: מרכז מחקר ומידע )סוגיות מרכזיות –

גיוס סגל חדש ניתן לראות את המאמץ שעושה אונו בתחום המגדרי: בשנת תשע"ו חום גם בת .198

אנשי סגל בכירים,  9גברים; בשנת תשע"ה גויסו  5 -נשים ו 6אנשי סגל בכירים, מתוכם  11גויסו 

 3 -נשים ו 7אנשי סגל בכירים, מתוכם  10גברים; בשנת תשע"ד גויסו  4 -נשים ו 5מתוכם 

 הנה כי כן לא רק .גברים 5 -נשים ו 3אנשי סגל בכירים, מתוכם  8ג גויסו גברים; בשנת תשע"

על רקע קיומם של שני קמפוסים חרדיים למשיבה, אלא עולה  שמספר חברות הסגל לא יורד

 בהתמדה. זו דרכה של המשיבה: אמור מעט ועשה הרבה. 

אפליה מצד מועמדת לא למותר לציין בהקשר זה כי למיטב ידיעתנו מעולם לא נטענה טענת  .199

וקל וחומר שלא  בקריה האקדמית אונו כיום או מצד מרצות שעבדו או שעובדות להוראה,

 מדברים בעד עצמם.. דברים אלו הוגשה תביעה בנושא זה כנגד אונו

עם זאת, ועל מנת לאיין את הטענה בדבר הפגיעה בציבור המרצות, מדיניות המשיבה הינה כי  .200

אתית, לפיה בקמפוסים החרדיים נשים מלמדות נשים וגברים סימטריה הור תתקייםככלל 

אף והיא מוחלת בהדרגה  מלמדים גברים. הוראה זו כבר הוחלה בחלק מתוכניות הלימוד

 לא רקויודגש: גישה זו  בתוכניות הלימוד האחרות, וזאת בשים לב לאיכות ההוראה ולגיוונה.

העדפה מתקנת עבור כלל  תייצרמא אף ציבור המרצות, אלכלפי הנטענת את הפגיעה  שמאיינת

נתן העובדה כי קיימים יותר מסלולי לימוד לנשים מאשר יהמרצות בישראל. זאת משום שבה

הקמפוסים ם של מקיובגין  ,לגברים בקמפוסים החרדיים, הרי שנדרשות יותר מרצות ממרצים

 . החרדיים

לדעת ר? תואאו באיכות ה לבסוף, האם קיום ההפרדה המגדרית פוגע באתוס האקדמי .201

עם שדבר בלימודיו פגום. בוגר תוכנית אקדמית שאינו למד מפי אישה, הריהו כבוגר העותרים, 

אכן, כבר טבעו חז"ל כי "איזהו חכם, הלומד מכל אדם". נו חולקים על קביעה זו. אכל הכבוד, 

 ראוי כי כל אדם ילמד מאנשים שונים, מגברים ומנשים, מדתיים ומשאינם דתיים, מיהודים

. אך לדעתנו, רמתו של בוגר תואר ייחשף לעושר שבשוק הדעות הישראליוכך  ומשאינם יהודים

או  חרדיבוגר תואר שלא למד מפי מרצה ערבי, שלא למד מפי מרצה אישה, זהה לרמתו של 

תנאי בלעדיו "אכן, יש תועלת בגיוון אוכלוסיית המרצים, אך בשום אופן אין מדובר ב. להט"בי

 לקיומו של תואר איכותי ומוצלח.  "אין

כדברי העותרים, כי סטודנט שאינו לומד מפי נשים,  הסכמנו, ולא הסכמנו,ומלבד זאת, אף אם  .202

הינו בעל תואר אקדמי נחות יותר. מהי האלטרנטיבה? האם עדיף כי לא ילמד בכלל? לדעת 

ק הרבה ואל על כך אמר קהלת, החכם באדם: "אל תהי צדיהעותרת, כך הוא ולא אחרת. 

הצדקנות במקרה זה תוביל לשיממונם של  תתחכם יותר, למה תישומם?" )קהלת ז', ט"ז(.

 הקמפוסים החרדיים ולהקטנה דרמטית של מספר הסטודנטים. 

ים לתוכו תוכן על פי השקפת יוצק העותריםאף האתוס האקדמי הינו מונח מעורפל, שנראה כי  .203

האתוס ותרתו "רגישות לערכי יסוד בתחום השוויון ולתוכנית החומש השניה שכ 4סעיף . עולמם

ההפרדה המגדרית בכיתה לא זולגת אל ", קובע כי תתקיים אכיפה מוגברת שתקבע כי האקדמי

 ומי מחזיק בו? מהו האתוס הזה עליו מצביעה תוכנית החומש השניהמחוץ לתחומי הכיתות. 

אתוסים שונים זה מזה, המתחרים באקדמיה, כמו בחברה הישראלית כולה, קיימים  ואולי

האם יתכן כי לכל מוסד יש אתוס אקדמי נפרד, תוך קידום תכליות שונות בהתאם  ?ביניהם
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כך או כך, קביעת רגולציה ואכיפתה, על בסיס קיומו של אתוס לחופש האקדמי המוסדי שלו? 

 פסולה שאין להתירה. נורמה שאינו בנמצא בדבר חקיקה כלשהו, הינה 

נקודת האיזון הראויה בין הפגיעה בשוויון מחד, לבין רצונם של החרדים ללמוד על  מהי אפוא .204

עמדת המשיבה הינה כי לכל חרדי ישנה זכות ללמוד במסגרת חרדית, פי תרבותם, מאידך? 

 כל מקצוע אקדמי שאינו מחקרי. 

 משמעות עמדה זו הינה בשניים: ראשית, על בית המשפט לבטל את התנאי המוסדי שבבסיס .205

רשאי יהיה ללמוד הזכות לקבלה לקמפוסים החרדיים, ולהותיר את התנאי התרבותי בלבד. 

 .תרבותי המחייב לימוד בקמפוסים אלו בקמפוסים חרדיים כל אדם המקיים אורח חיים

אף לעמדת המשיבה, ישנו שלב בו החלפת הדעות האקדמית הופכת לנחוצה, כזו שאינה שנית,  .206

מאפשרת להתקדם בסולם האקדמי במסגרת קמפוסים חרדיים. על פי תוכנית החומש השניה, 

עמדת המשיבה הינה כי זוהי נקודה שרירותית. מה לי תואר שני. לימודים לנקודת האיזון הינה 

עמדת המשיבה הינה שני, אם תכליתו הינה רכישת מקצוע? בשל כך, תואר ראשון ומה לי תואר 

כללית. כי תואר שני מחקרי, שמטרתו קידום בסולם הדרגות האקדמי, מחייב לימוד במסגרת 

 . קמפוס חרדיואילו תואר שני מקצועי )ללא תזה(, אין כל מניעה שייעשה במסגרת 

 טיעונים נוספים על קצה המזלג .ח

 לתרבות ולחופש דת על הזכות  .1.ח

עומדים בבסיס התפיסה החרדית. זאת, לעתים,  -במובחן מהדרה  -ערכי הצניעות וההפרדה  .207

בסתירה מוחלטת לעמדה המתירנית של החינוך המערבי. ואולם, מדינה ליברלית מחויבת 

לסובלנות כלפי העדפותיו וערכיו של האחר, כל זמן שאינם פוגעים בערכי היסוד של החברה 

 הישראלית.  

סטטמן וספיר טוענים כי הבסיס לטיעון 'חופש הדת' עולה מן הרצון להגן על האדם הדתי  .208

דת ומדינה  ,דני סטטמן וגדעון ספיר) בין מחויבותו הדתית לחוקי המדינהמקונפליקט ברור 

(. לכן, לשיטתם בכל מצב בו ישנה טענה לפגיעה ברגשות 129 (4201, ידיעות ספרים )בישראל

לבדוק האם הפגיעה אליה טוען האדם עולה משום שהיא סותרת את דתיים יש לבחון ו

המחויבות שלו לחוקי הדת המפורשים או שמא זוהי 'העדפה דתית' כלשונם, כלומר סותרת 

פרקטיקות דתיות שאינן מוגדרות כחובה. במצב בו מדובר בעיקרי הדת, הרי שלפרט עומדת 

חובת ההפרדה המגדרית במקומות  ייננו,בענ (.129-147, עמ' שםזכות הגנה בשם חופש הדת )

מוגדרת כחובה הלכתית, שלמרבית הפוסקים )במובחן ממרחבים ציבוריים אחרים( הלימוד 

   הינה "חובה דמדאורייתא".

 לכה בבית משפט זה בעניין קול ברמה:עמדה דומה נפסקה לה .209

( לחוק 3)ד()3-( ו1)ד()3אין חולק שנוסחאות האיזון הקבועות בסעיפים 

מאפשרות להכיר בפרקטיקות של הבחנה מגדרית בין נשים וגברים 

משיקולי דת. המחוקק הביע את דעתו בעניין זה מפורשות בגדר 

וראה קונקרטית לעניין ה( לחוק 3)ד()3הסעיפים, ואף קבע בסעיף 

לבין נשים. ואולם, כדי שיחול איזה משני הסדרי הפרדה בין גברים 

או לכל  מחייבת החריגים הנ"ל יש להוכיח כי אכן הנורמה הדתית

בספרות  .את נקיטת היחס השונה כלפי הנשים מצדיקה הפחות
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המקצועית נאמר כי על מנת להגיע למסקנה זו יש לבחון בין היתר 

לב של הנורמה הדתית בתוך הקהילה הרלבנטית בשים  משקלה את

לתרבותה, וכן לבחון האם משקלה כבד עד כדי כך שהוא מטה את כפות 

המאזניים לטובתה, חרף הפגיעה בזכויות הפרט. עוד נכתב, כי אחת 

ההבחנות החשובות אשר עשויה לסייע בשקלול האינטרסים 

לבין  מחייבת המתנגשים בנדון הינה ההבחנה בין נורמות שהדת

יקה הדתית של ההפרדה בין ככל שהפרקט. מאפשרת נורמות שהדת

נשים לבין גברים מבוססת על חיוב דתי )ציווי( וכל שחיוב זה מצוי 

ניים לכיוון בליבה ההלכתית או התרבותית, כך נוטות כפות המאז

רדיו  6897/14רע"א )דברי השופט דנציגר בעניין החלת החריגים, ולהיפך 

 (.5(, פס' .12.20159)פס"ד מיום  פורום נשים דתיות –קול ברמה נ' קולך 

ארז באותו העניין, נקבע כי כאשר מדובר -אמנם, גם לדעתה החולקת של השופטת דפנה ברק .210

אותם מקרים שבהם הפגיעה בפרקטיקה הלכתית מחייבת הרי שאין הכרח כי היא תגבר על "

לפסק דינה שם(. כאמור לעיל, עמדתנו הינה כי  10-11)פס'  היא בליבתה של הזכות לשוויון"

לא מצויה בליבתה של הזכות לשווין, כיון שהיא וולונטרית  , ככל שישנה כזו,גיעה בענייננוהפ

 ואינה היררכית. 

בזכות לתרבות, ככזו הראויה להגנה. עמדו על כך אבישי מרגלית  אף המשפט הישראלי מכיר .211

 ומשה הלברטל במאמרם: 

 לא לתרבות כלשהי, אלא לתרבותם –ליצורי אנוש יש זכות לתרבות 

הם. לזכות זו יש השלכות מרחיקות לכת לגבי התפיסה הליברלית של 

המדינה. מעצם מהותה, התרבות נזקקת לקבוצה. מכאן שהזכות 

לתרבות עשויה להיות כרוכה בהענקת מעמד מיוחד לקבוצות שאינו 

 2עולה בקנה אחד עם מעמדו של הפרט בחברה ליברלית.

 3752/10קי דין, וזה לא מכבר אף בבג"ץ הזכות לתרבות הוכרה אף בשורה ארוכה של פס .212

(. בפסק הדין הכיר בית 17.9.2014)פורסם באתר בתי המשפט,  רובינשטיין ואח' נ' הכנסת

המשפט בזכות הציבור החרדי לבחור לעצמו את אורחות חייו, ללא התערבות המדינה בתכני 

 ה כי: הנזכר לעיל, בו קובעת השופטת פרוקצ'י טבקההחינוך. ראו אף בעניין 

שיטת המשפט בישראל מכירה בזכותם של מגזרי אוכלוסיה שונים 

-לשמור על ייחודיותם ועל סגנונם התרבותי כחלק מאופייה הרב

תרבותי של החברה הישראלית, המכבדת את השונות ואת הייחודיות 

 .ונותנת להן מקום בחייהן של עדות וקהילות

הייחודיות התרבותית, אינם מאפשרים פגיעה אכן, בית המשפט שב וקובע כי שמירת הסגנון ו  .213

שמירת התרבות. החריג, ואף הוא, רק כאשר יש  –בעקרונות היסוד של השיטה. אך הכלל הוא 

 כפיית ערכי השיטה על המיעוט התרבותי.  –ודאות קרובה לקיומו 

על המדינה מוטלת אפוא חובה להישמר מפני שימוש בכוחה הכופה ככלי לעיצוב מחדש של  .214

. הם נועדו להקנות מוסדות האקדמיה לא נועדו לשמש כור היתוך. יר או הצעירה החרדייםהצע

                                            
, רב תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודיתאבישי מרגלית, משה הלברטל, "ליברליזם והזכות לתרבות", בתוך:   2

 . 106-93(, 1988-, אבי שגיא, רונן שמיר, התשנ"ח)עורכים: מנחם מאוטנר צבי ז"ל-ספר הזיכרון לאריאל רוזן
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לסטודנטים השכלה בתחום לימודם. אכן, רצוי ומועיל כי במסגרת הלימודים במוסדות 

ההשכלה הגבוהה תתקיים הפריה הדדית בשוק הרעיונות. ראוי כי סטודנטים חרדיים 

וחילונים, יהודים וערבים ייפגשו במסדרונות ובכיתות הפקולטה. אך אין להפוך את הטפל 

לה נדרשת המל"ג הינה להנגיש את האקדמיה לאוכלוסיות מוחלשות, וביניהן  לעיקר. המשימה

האוכלוסייה החרדית, תוך הענקת כלים מיטביים לשמירה על אורח חייה התרבותי הייחודי  –

מחד גיסא, ושמירה קפדנית על איכות אקדמית מאידך גיסא. פעילות המל"ג באופן המצמצם 

 ויות אדם מוגנות. זאת, הינה פגיעה בלתי מידתית בזכ

אכן, אין לטעון כי הזכות לתרבות הינה זכות מוחלטת. קיומו של קמפוס חרדי מוצדק, רק אם  .215

איננו פוגע יתר על המידה באינטרסים אחרים. ואולם, בהינתן כי מערכת הלימודים הנפרדת 

הרי אינה כופה, ובהנחה שיימצאו הדרכים לוודא שפרנסתן של נשות סגל ההוראה לא תקופח, 

שהפגיעה בעצם המגבלות המוטלות על הסטודנטים החרדים, הן בזכותם ללמוד בקמפוסים 

 .הסרתהויש להורות על  אלו והן בהגבלתם לתואר ראשון בלבד, פוגעת מדי

 הבחנה בין סוגי המוסדות האקדמיים ועל על החופש המוסדי האקדמי  .2.ח

 ושאינם מתוקצבים מוסדות בין היטב הבחן בענייננו להבחין ישדעת המשיבה הינה כי  .216

אכן, אף אם סבורה המועצה להשכלה גבוהה כי תפקידה להיות מעורבת . מתוקצבים

 מתוקצב בלתי אקדמי במוסדבהתנהלות הפנים מוסדית של מוסדות ההשכלה הגבוהה, הרי ש

 מגדריות-רב לימודים תכניות יהיו האם בשאלה להתערב רשאית גבוהה להשכלה המועצה אין

)להלן: חוק  1958-ח"תשי, גבוהה להשכלה המועצה לחוק 15 סעיף, בפרט. מגדריות-חד או

  זאת, תוך שהוא קובע במפורש כי: מעין ממשלתית התערבות מונע המל"ג(,

מוסד מוכר הוא בן חורין לכלכל עניניו האקדמיים והמינהליים, 

 במסגרת תקציבו, כטוב בעיניו.

, המעניק, האקדמי המוסדי החופש של הישראלית בחקיקה גלגולו המל"ג הוא חוק של 15 סעיף .217

 האקדמי המוסדי החופש. רטר'צ בעלי אקדמיים למוסדות נרחבת אוטונומיה, הביניים ימי מאז

 קבעה, למשל, כך. רבים בינלאומיים במסמכים מעוגן והוא, המודרנית בתרבות פינה אבן הוא

 :כדלקמן 2006 בשנת אירופה מועצת של הפרלמנטרית האסיפה של 1762' מס החלטה

History has proven that violations of academic freedom 

and university autonomy have always resulted in 

intellectual relapse… 

בחוקות של מדינות אירופאיות שונות )כגון, פינלנד, אסטוניה, איטליה, ליטא, פורטוגל 

הניהולית של אוניברסיטאות בחוקת המדינה, ויש בסיס לטיעון  וסלובניה( מעוגנת האוטונומיה

בחלק גדול ממדינות ארצות הברית  3שגם במדינות אחרות יש לראותה כנהנית מהגנה חוקתית.

 מעוגן החופש המוסדי האקדמי בחוקת המדינה.

בישראל, טרם נדונה בפסיקה שאלת מעמדו החוקתי של החופש המוסדי האקדמי, וזהו ממין  .218

 רים שיש לדרוש בו.הדב

                                            
 "Higher Terence Karran, "Academic freedom in Europe: a preliminary comparative analysis (3) 20: ראו    3

Education Policy 289-313 (2007). 
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. מגביל ממשלות המבקשות להתערב במדיניות הקבלה ללימודיםהאקדמי  המוסדיהחופש  .219

מגדרי, בתנאי שהוא מאפשר לבני כל -דוגמה מובהקת לכך היא אי התערבות בחינוך חד

האמנה הבינלאומית של ארגון כך למשל קובעת לחינוך.  ערך-שוות גישה המגדרים מבטיחים

 שנזכרה לעיל. , אפליה בחינוךהאו"ם נגד 

, על אף שהמשפט החוקתי מסייג את החופש הבריתבארצות היכי דמי חופש מוסדי אקדמי.  .220

המוסדי האקדמי, כך שלא ניתן יהיה להנהיג מכוחו מדיניות קבלה מפלה, ברור לגמרי שהוא 

תקנת ממאפשר למוסדות אקדמיים לקבוע את מדיניות הקבלה למוסד, לרבות תכניות העדפה 

, (Regents of the University of California v. Bakke 438 U.S. 265 (1978))ראו:  על בסיס גזעי

או  מגדריים-אקדמיים חד החופש המוסדי האקדמי מאפשר הקמת מוסדות –ולדעת הכל 

. במדינות רבות בארצות הברית )ניו יורק, קונטיקט, מסצ'וסטס, ניו מגדריות-חדכיתות לימוד 

, קליפורניה, מרילנד, ג'ורג'יה, ויסקונסין, צפון קרולינה, דרום קרולינה, פנסילבניה, ג'רסי

מוסדות  44מיניסוטה, נברסקה, מיזורי, וירג'יניה, אלבמה, אינדיאנה וטקסס( פעילים היום 

סטודנטיות. היות שחלק גדול  רבבות רבות שלשבהם  4חינוך להשכלה גבוהה לנשים בלבד,

לא רק על סמך החופש המוסדי וצריים על פי הצ'רטר שלהם, קיומם מוגן ממוסדות אלה הם נ

 .האקדמי אלא אף על סמך חופש הדת

אשר במדינת ג'ורגי'יה הוא מכללה לנשים בלבד, שהיא מן  Wesleyan Collegeכך, למשל,  .221

 35-המוסדות המובחרים ביותר )והסלקטיבים ביותר( המעניקים תואר ראשון בארה"ב )ב

נות, שהגדולות בהן במנהל עסקים, בפסיכולוגיה ובביולוגיה(. המכללה משויכת תכניות שו

מדעניות חשובות, מנהיגות אפיסקופלית, ובין בוגרותיה הידועות -לכנסיה המתודיסטית

 ועוד.פוליטיות 

אמנם חלק גדול  5מוסדות להשכלה גבוהה, המיועדים לגברים בלבד. 66בארצות הברית פועלים  .222

ם מוסדות המיועדים לאוכלוסיות דתיות )יהודיות ונוצריות(, אך זוהי מן המוסדות הינ

 14-)התיקון ה פרקטיקה מקובלת ומושרשת היטב, במדינה בה השוויון מעוגן בבסיס החוקה

בניו יורק, בה לומדים הסטודנטים לימודים  Yeshiva University. כך למשל (1868משנת 

-. אף בישיבת ליקווד בניוהאינטרט של המוסד()ראו בהרחבה באתר  בהפרדה מגדרית מלאה

ג'רסי, רשאים התלמידים ללמוד במסלולים ייחודיים לתארים אקדמיים מתקדמים, והכל תוך 

 קיומה של הפרדה מגדרית.

גם בבריטניה ישנם מוסדות השכלה גבוהה רבים המיועדים לנשים בלבד, מהם מן המובילים  .223

מיועדים  Cambridgeים המרכיבים את אוניברסיטת הקולג' 31-בממלכה. כך, למשל, שלושה מ

, Newnham Collegeוכן  ,Lucy Cavendish College ,Murray Edwards Collegeלנשים בלבד. 

מקבלים ללימודים בכל התארים  ,האוניברסיטה את החשובים ביותר המרכיבים ים'הקולג מן

הידועות נשות מדע ורוח בעלות שם  הראשונים והמתקדמים נשים בלבד, ובין בוגרותיהם

  בינלאומי. המצב דומה גם בקנדה ובאוסטרליה.

המפורסם, קבע בית המשפט  U.S. 515 (1996United States v. Virginia 518 ,(אמנם, בעניין  .224

כאשר אין לנשים אפשרות ללמוד העליון של ארה"ב כי אין להפעיל אקדמיה צבאית בהפרדה, 

יש לשים לב לשתי אבחנות משמעותיות בפסיקה זו: ראשית, עם קיומה לימודים אלו. ואולם, 

                                            
 .ttp://www.womenscolleges.org/collegeshראו רשימה באתר:  4
 באתר ויקיפדיה.  Men's colleges in the United Statesראו רשימה בערך:  5

http://www.womenscolleges.org/colleges
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-פסק דין זה עוסק במוסד ציבורי. אך התיקון השל תוכנית מקבילה, מתאיין האיסור. שנית, 

 . שםלחוקה, אינו חל כלפי מוסדות פרטיים. ראו בפסק הדין  14

-מודיים של תלמידותמגדריים ישנם יתרונות ידועים מבחינת הישגיהם הלי-ללימודים חד .225

דאמרי שיש להם גם חסרונות.  נשים, הנהנות בתנאים אלה מסביבה מגוננת ומעודדת. איכא

בין כך ובין כך, אין זה עניין לשלטונות לענות בו. מדינות המכבדות את החופש המוסדי האקדמי 

ד מתירות למוסדות להשכלה גבוהה להתנהל כרצונם ומניחות למבקשים השכלה לבחור במוס

 התואם את תפיסת עולמם.

 סיכום .ט

הטעם העיקרי שבגינו יש לאפשר קיומם של קמפוסים עיקריים הינו דעת המשיבה הינה כי  .226

הצורך של האוכלוסייה החרדית בקיומם של קמפוסים חרדיים, על כל , קרי, הטעם התרבותי

לתרבות מצדיקות ו , לחופש עיסוקת לכבודיוהזכוכי  עמדתנו הינה לעיל. השנסקר ייחודיותם

קיומם של קמפוסים חרדיים, וכן להיפך: סגירת השערים של הקמפוסים בפני אוכלוסייה 

 . בזכויותיהם אלוהנדרשת להם מהווה פגיעה 

אפלייתם של צעירים וצעירות חרדיים על בסיס הגדרה שרירותית, מהווה, מלבד פגיעה בכבודם  .227

יש להביא לתיקון הגדרה זו באופן ועל כן  ובתרבותם, גם פגיעה בשוויון בין חרדים שונים,

וזאת במסגרת תואר ראשון ותואר שני שאינו , רדי ללמוד בקמפוס החרדיחהמאפשר לכל 

הגדרה עצמית גם מתחייבת מזכותו של כל אדם לבחור את אורח חייו במנותק משאלת  מחקרי.

 עברו ושיוכו החברתי. 

החופש המוסדי האקדמי הנתון למוסדות להשכלה גבוהה, כפי שפורש במדינות המערב, מונע   .228

מגדריות, ובלבד שלא יהיה בפתיחתן כדי להגביל את -מן המל"ג להגביל פתיחת תכניות חד

  גישתם של בני כל המגדרים להשכלה.

ד הדדי, כשהיא הפרדה מגדרית הנעשית תוך שמירה מדוקדקת על שוויון בין המינים ועל כבו .229

נעשית באופן וולונטרי לחלוטין ותוך שמירה על רמת איכות אקדמית נאותה, איננה מהווה 

, ואפילו היה בה בכדי לפגוע ם בכלל ובזכויות סטודנטיות ומרצות בפרטאדפגיעה בזכויות 

 פגיעה קלה, הרי שהיא נעשית לתכלית ראויה ובמידתיות הנדרשת. 

די החרדים באקדמיה מבטאים מוניזם תרבותי שתכליתו הקולות המבקשים להצר את צע .230

 ניסיון לשנות את פני החברה החרדית, ולהעמיד בפני חבריה תנאי סף בהם אינם יכולים לעמוד. 

סוגר את השער בפני חלקים רבים באוכלוסייה החרדית,  נקבע בתוכנית החומש השניההאיזון ש .231

( והן איכותית )חסימתם מלימודי תואר הן כמותית )מספרם של הלא זכאים להיכלל בהגדרה

 ודינו להיפסל.  שני(. איזון זה בלתי סביר

ההכרעה בדבר הנהגת הפרדה מגדרית, נתונה לשיקול דעתו של כל מוסד אקדמי באשר הוא,  .232

ואינה בסמכותה של המועצה להשכלה גבוהה. על אחת כמה  בהתאם לאתוס האקדמי המוסדי

 וכמה ביחס למוסדות שאינם מתוקצבים כדוגמת המשיבה. 

אוכלוסייה ה עושים זאת על חשבון, במצוות השוויון להדר יםהמבקש עותריםהלסיכום,  .233

בו עשרות אלפי  שוויוני מזה-ממעגלי החיים היצרניים. אין מעשה בלתי תוך הרחקתההחרדית 

ובין סיפוק צרכיהם הגשמיים, בין רצונם ללמוד  םבהשקפת עולמ םבין דבקותרדים נקרעים ח

תורה ולשמר את אורחות חייהם ובין הצורך להתפרנס וליטול חלק באותו משק כלכלי שגם 
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את  כל חרדי באשר הוא,חברי המל"ג הם חלק ממנו. אחווה אנושית פשוטה מחייבת לתת ל

  האפשרות לעשות זאת.

 6427/02השלטון )בג"ץ  לאיכותוקולעים לענייננו, דברי השופטת פרוקצ'יה בעניין התנועה  יפים .234

 לפסק דינה(:  4(, פס' 2002) 619( 1, פ"ד סא )התנועה לאיכות השלטון נ' הכנסת

התהליך הדמוקרטי מתבסס על הכרה כי לא תמיד ניתן להשיג את 

תכלית השוויון בין קבוצות אוכלוסיה שונות על דרך פתרון של נוסחאות 

מוחלטות. הוא טמון בהבנה עמוקה של המציאות החברתית על 

מורכבותה הגדולה, ובראייה כי השגת השוויון עשויה לחייב תהליך 

ההשקה בין חלקי האוכלוסיה השונים  חברתי הדרגתי למציאת נקודות

מתוך הכרה בעומק הפער שבתפיסות העולם, אורחות החיים, והבנת 

מהותה של המדינה ותפקידיה העשויים להבדיל קהילה משאר חלקי 

הציבור. הוא נעוץ בהגדרת היעד והתכלית הראויים, ובנקיטת 

האמצעים המתאימים להגשמתם. הוא עשוי לחייב את הגשמת 

צעד אחר צעד, בלא שבירת מערכות, בלא הריסת מירקם  התכלית

אנושי עדין, ובלא הנפת גרזן העלול להסב נזק חברתי שאינו –חברתי

תיקון. הוא עשוי לחייב תהליך של בנייה, נדבך אחר נדבך, לא בדרך –בר

של גינוי והוקעה, אלא בדרך של כבוד, והבנה לשונה, תוך חתירה 

ות לפעול להנמכתן של המחיצות מתמדת להתקרבות, ותוך מחויב

המפרידות. ההליך הדמוקרטי מגלה הבנה למגוון הצרכים של בני 

העדות השונות, ופועל למציאת המכנה המשותף והאיזון ביניהן, 

במגמה לאפשר חיי חברה הרמוניים. פעמים, התהליך החברתי הוא 

 ייסורים, ואינו יכול להניב תוצאות ממשיות–ארוך טווח, כרוך בדרך

 מידיות.

 לתשובה זו מצורף תצהירו של פרופ' משה בן חורין, נשיא הקריה האקדמית אונו.  .235

 

 

       _____________________ 

 דר' חיים זיכרמן, עו"ד
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