
 1 

 6500/17בג"צ        בבית משפט העליון בירושלים
 בשבתו כבית הדין הגבוה לצדק

     
 

   בעניין:
 580349447מבח"ר ע"ר  –ברק החרדית -מכללת בני

 באמצעות עו"ד דוד שוב ו/או עברי פיינגולד 
 ו/או אוריאל בוני ו/או שבי פעלד

 אביב-תל 65מרחוב יגאל אלון 
 Aבית טויוטה מגדל 

 03-6042667; פקס: 03-6045252טל: 
 המבקשת                  

 
 

 ד"ר יופי תירוש .1   ובעניין : 
 פרופ' אביעד קליינברג . 2    
 פרופ' אורן יפתחאל .3    
 פרופ' אורנה קופרמן . 4    
 פרופ' אנדראה ברגר .5    
 פרופ' דוד קרצמר . 6    
 פרופ' דפנה יואל .7    
 הנרייט דהאן כלבפרופ'  .8    
 פרופ' חנה הרצוג .9    
 פרופ' יצחק נבו .10   
 פרופ' נתי ליניאל .11   
 פרופ' עודד נבון .12   
 ע"י ב"כ עוה"ד חגי קלעי ו/או אוהד רוזן   
 אביב-תל 30רח' קלישר    
 03-7943065; פקס: 03-7943040טל':    

          
 העותרים           

 -נ ג ד  -
 

 להשכלה גבוהה )המל"ג(המועצה  .1
 ועדת תכנון ותקצוב )ות"ת( .2
 שר החינוך, יו"ר המל"ג, מר נפתלי בנט .3

 כולם באמצעות פרקליטות המדינה
 ירושלים 29רח' צלאח א דין 

 02-6467011; פקס: 026466590טל: 
 

 הכנסת .4
 ע"י היועץ המשפטי לכנסת

    02-6753975; פקס: 02-6408636טל': 
 המשיבים       

 
 

 מכון טכנולוגי לישראל –הטכניון  .5
  3200003קרית הטכניון חיפה 

 
 אילן-אוניברסיטת בר .6

 5290002גן -רח' מקס ואנה ווב רמת
 

 אקדמיה לאומנויות ועיצוב ירושלים –בצלאל  .7
 ירושלים 24046קמפוס הר הצופים, ת"ד 

9124001 
 

 האוניבסיטה העברית בירושלים .8
 9190501קמפוס הר הצופים ירושלים 



 2 

 המכללה האקדמית הדסה ירושלים .9
 9101001, 1114, ת"ד 37רח' הנביאים 

 
 המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון  .10

 77245אשדוד  84רח' ז'בוטינסקי 
 

 מכללה אקדמית להנסדה ירושלים –עזריאלי  .11
 9103501ירושלים  26רח' שרייבאום 

 
 המרכז האקדמי רופין .12

 4025000עמק' חפר 
 

 צפתהמכללה האקדמית  .13
 13206צפת  11רח' ירושלים 

 
 המכללה האקדמית אשקלון .14

 78211אשקלון  12רח' יצחק בן צבי 
 

 יפו-אביב-המכללה האקדמית תל .15
 61083ת"א  2רח' רבנו ירוחם 

 
 הקריה האקדמית אונו .16

 קריית אונו 104רח' צה"ל 
 

 המכללה למנהל .17
 ראשל"צ 2רח' אלי ויזל 

 
 מכללת לוינסקי  .18

 יפו-אביב-תל 15 רח' שושנה פרציץ
 
 

 
 משיבים פורמאליים

 
 תשובת מכללת מבח"ר לעתירה 

 
, "(מבח"רמבח"ר )להלן: " תמכלל ת, מתכבד2017באוקטובר  30בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 

 להמציא את עמדתה לעתירה שבכותרת, כדלקמן:

 

 מבואא. 

 ("המועצה"או  "המל"ג"המועצה להשכלה גבוהה )להלן:  1המשיבה מס' החלטת בעניינה של העתירה  .1

בין לאשר תוכנית חומש שעניינה הפעלת מוסדות אקדמיים המותאמים לאוכלוסייה החרדית, בהפרדה 

 נשים לגברים.

 מפני חרדיםאחד עשר פרופסורים ודוקטורית אחת בראשם, מציגים את עצמם כמי ש -מגישי העתירה  .2

 1מגדרית )סעיף  בהפרדה הלימוד כתוצאה מתוכניות האחרונות בשנים הנגרמת ההחמור הפגיעה

 לעתירה(.
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טרחו  לא ,היום כן כאז ,, היא הוגשה כבר בעבר בוריאציות אחרות, אך משום מהמהעתירה שעולה כפי .3

 מוסדות לימוד ונציגויות סטודנטים שהעתירה עוסקת בגורלם.   לצרףהעותרים 

, אשר בכל העתירה אתמאפיינת  -ניהול דיון מעל ראשי הנוגעים בדבר  –קשה שלא לציין שמגמה זו  .4

והוגשה ע"י כאלו שממרום כסאם מהפכים בצלחתם של צעירות וצעירים קשי  פטרנליזםנוטפת  הכבוד,

. .." יום שמתמודדים עם פת לחמם ואמנם, למקרא העתירה קשה שלא להיזכר בדברי קהלת )ה' י"א(

ע בָּׂ יר ְוַהשָּׂ שִׁ יחַ  ֵאיֶנּנּו ֶלעָּׂ ישוֹן לוֹ ַמּנִׁ  ."לִׁ

עתירה זו היא מסוג העתירות שלא ניתן להשיב עליה לגופן, משום שהיא סובלת מכשל לוגי מובנה  .5

 (. בנוסף, העתירה מופרכת אף לגופה.(petitio principia" נחה טעונת הוכחהומבוססת על מה שמכונה "ה

להשיב על העתירה לגופה, לשחק לידי העותרים ולהשריש את הנחת היסוד  למרות הפיתוי, אין טעם .6

השגויה עליה היא בנויה. תגובה זו תוקדש אפוא בעיקרה להציג את מופרכּות הנחות היסוד של העותרים. 

 בשוליה ולמען הזהירות נתייחס גם לעניינים נוספים שקשה לעבור עליהם בשתיקה.

 במה דברים אמורים? .7

ה מבוססת על הנחת יסוד שהפרדה בין גברים לנשים פסולה מעצם טיבה, משום שלטענת העתירה כול .8

 העותרים הנכבדים היא מפלה נשים.

הנחת יסוד זו תמוהה כבר בקריאה ראשונה. מדוע הפרדה מפלה דווקא את הנשים ולא את הגברים? או  .9

 אולי את שני המינים חלילה?   

ות המּופלות זועקות איננו מּופלֹות, ואנו מוחלות על החסות ואיך אפשר לטעון לאפליה, כאשר האומלל .10

 שאתן ואתם מבקשים ברוב טובכן וטובכם לפרוש מעל ראשנו? 

במילים אחרות: טענת העותרים הנכבדים מבוססת על הנחות מוקדמות הנובעות מהמרקם התרבותי בו  .11

תרבותית מובהקת  אישיתהם שרויים. כך הגענו למצב שבו מוגשת עתירה שכולה מבוססת על הטיה 

שהעותרים הנכבדים מבקשים שבית המשפט הנכבד יאמץ, גם אם לשם כך יש צורך למחוק חוקים מספר 

החוקים, גם אם לשם כך יש לבצע אפרטהייד תרבותי וגם אם הדבר מנוגד לאמנה בינלאומית עליה 

 חתומה מדינת ישראל, אותה מסתירים העותרים הנכבדים מבית המשפט הנכבד.

אנו מצליחים לגלות את אבן הראשה של  ,סעיפים 32של העתירה, לאחר שצלחנו  12ואמנם, רק בעמוד  .12

 לעתירה(: 33העתירה כולה. העותרים מנסחים זאת כך )סעיף 

בה יש להכריע היא האם מלכתחילה, מאפשר משפטנו  המקדמית"השאלה 

ות פה )ההדגשהחוקתי מדיניות של "נפרד אך שווה" באקדמיה הישראלית" 

 הח"מ( -ובהמשך אינן במקור

. העותרים מכבירים טענות אין סוף המבוססות כולן (circulus in probando)אנו חווים אפוא טיעון מעגלי  .13

על הנחת יסוד בלתי מבוססת שהעותרים עצמם מניחים אותה על השולחן, בין בתרי דבריהם, לצורך 

 הכרעה. 
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כפי שנציג להלן, השאלה המכונה ע"י העותרים "שאלה מקדמית", איננה שאלה כלל ועיקר, אלא סיסמא  .14

 משעממת שאין בה שום תוכן ממשי. 

העותרים הנכבדים באים בשם מה שהם רואים כ"נאורות", אך לא יכולים להביט מעבר לקצה אפם ואינם  .15

ולם שונה מהשקפת עולמם. בכל הכבוד, זוהי מסוגלים להבין שקיימת אופציה תרבותית אחרת והשקפת ע

 אינה נאורות אלא עוורון.

ל מחקר בנקודה זו נבקש להביא דברים בשם אומרם ולציין שחלק גדול בטענות שיובאו להלן מבוסס ע .16

על  בשם מבח"ר, הוגש בזמנו למל"גשידי ד"ר גרשון גונטובניק וד"ר יעקב וינרוט -שבוצע עלמקיף ומעמיק 

 את המסגרות הנפרדות וחלקים נכבדים ממנו יפים ונכונים גם להליך זה. להרחיבדוע יש מנת להסביר מ

ת מבח"ר מכללבטרם נעמוד על הדברים נבקש להעלות כמה הקדמות קצרות ונפתח במספר מילים על  .17

 אנו סבורים שחשוב מאד שדברים אלו יהיו לעיני בית המשפט הנכבד. ונסיבות הקמתה.

רקע היתפתחותן של המסגרות מבח"ר כמשל להרקע לפתיחת מכלל ב. 

 החרדיות

מכללת מבח"ר הוקמה לפני כשבע עשרה שנים ע"י המנוח ד"ר אברהם מתתיהו פוס ז"ל, שראה בה את  .18

מפעל חייו. ד"ר פוס זיהה את המצוקה הכלכלית הקשה הרווחת בציבור החרדי מחד ואת התמורות שחלו 

 מעותית של בני הציבור החרדי המשתלבים במעגל העבודה. בו מאידך וסבר שקיימת היתכנות להרחבה מש

שרוב מוחלט של בני המגזר החרדי הדיר את רגליו מהמוסדות האקדמיים  המציאות באותה עת היתה .19

המוכרים. כך נוצר מצב שלצעיר חרדי שחפץ בהכשרה מקצועית ו/או אקדמית, אם על מנת לשפר את מצבו 

 הכלכלי, אם על מנת להרחיב את השכלתו, לא היתה כל אפשרות מעשית לעשות זאת.

הכלכלי של הציבור החרדי ועל פוטנציאל השפעת שינויו על החברה על משמעות והשלכות מצב זה על מצבו  .20

דומה שהעניין מצוי במסגרת ידיעתו . נרחיב על כך בהמשך, אך והכלכלה בישראל, אין צורך להכביר מילים

 השיפוטית של בית המשפט הנכבד.

מצד הקשיים  המלאכה היתה קשה ומורכבת, הן מצד בני המגזר החרדי שהתייחסו לכך בחשדנות רבה והן .21

הלוגיסטיים והכלכליים הכרוכים בהקמת מוסד אקדמי ייחודי שאמור לספק לימודים ברמה הגבוהה 

 ביותר, תוך התאמתו לאורח החיים הייחודי של הציבור החרדי.

האופציה היחידה להגשים את החזון, היתה באמצעות מוסד שלימים זכה לכינוי "פלטפורמה". מוסד  .22

ר בקפדנות על אורח חייהם ועל השקפת עולמם, בד בבד עם הקניית השכלה שיאפשר לתלמידיו לשמו

 ברמה הגבוהה ביותר. 

, בשיתוף פעולה עם מיטב המוסדות האקדמיים ועצה להשכלה גבוההכך הוקמה מכללת מבח"ר ע"י המ .23

ב אילן, הטכניון בחיפה, המרכז האקדמי ל-אביב, חיפה ובר-במדינת ישראל. ביניהם, אוניברסיטאות תל

 ועוד. 
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 וחזונה לדרכה מלאים שותפיםאנשי המל"ג והות"ת, שהינם הרבה של  תרומתםפה המקום לציין את  .24

 .לעולם בא היה לאותרומתם, המפעל החשוב הזה הירתמותם  אלמלאמבח"ר ו של

לפיהן הרמה האקדמית במסלולי   -שלא גובו ולו בראשית ראיה  -ידי העותרים  -חרף טענות שהופרחו על .25

הציבור החרדי נמוכה מזו הקיימת במסלולי האקדמיה הרגלים, הרי שתכנית הלימודים היא אותה תכנית 

)למעט התאמות מתחייבות(, המרצים הם אותם מרצים והמבחנים הם אותם מבחנים. בסיום הלימודים 

יים הטובים בישראל, אשר פותח יקבל התלמיד החרדי תואר הנושא את חותמם של המוסדות האקדמ

 בפניו אפשרויות תעסוקה שמשנות את גורלו הכלכלי. 

לתלמידים את  ה, המעניקה בין נשים לגבריםפרדההשינוי היחיד טמון בעובדה שהלימודים מתקיימים ב .26

 האפשרות המעשית והמנטלית לקיים את אורחות חייהם.

קדמיה לבני ובנות הציבור החרדי, תוך הענקת הנגשת מקצועות הא -חזון מכללת מבח"ר היה ועודנו  .27

הזדמנות אמיתית לממש באופן שיוויוני את הזכות המוקנית לכל אזרח בישראל לרכוש ידע מועיל 

 .ולכלכל את עצמו בכבוד וזאת, תוך כיבוד אורח החיים החרדי, מבלי להתפשר על הרמה הלימודית

סטודנטים והיא הוציאה לשוק  2,560מבח"ר  הנתונים מדברים בעד עצמם. מאז הקמתה למדו במכללת .28

 -בוגרים בתחומי הסיעוד; כ 800-מרפאים בעיסוק; כ 250-עובדים ועובדות סוציאליים; כ 500-העבודה כ

בעלי תוארים בחינוך והוראה  200-בעלי תואר במדעי המחשב; כ 40-בעלי תואר ברכש ולוגיסטיקה; כ 150

 ועוד.

תלמידים  למעלה מאלף וחמש מאותם את ספסלי הלימודים במכללה (, חובשי2017בשנת לימודים זו ) .29

 ומספרם גדל משנה לשנה.

בנוסף, פתחה מכללת מבח"ר מסלולים לתואר שני במגוון תחומים ובין היתר, במנהל עסקים, ייעוץ  .30

 חינוכי, עבודה סוציאלית, הפרעות תקשורת, פסיכודרמה ועוד.

רחבה מאוד של תפקידים בחברות ציבוריות ובמשרדים  רוב מוחלט של בוגרי המכללה השתלבו בקשת .31

 .90%. השמת התלמידים בשוק התעסוקה מגיעה לכדי ממשלתיים, בנקים, בתי חולים ועוד

 את המנגינה הזאת מבקשים העותרים להפסיק. .32

 

 ?למי דואגים העותרים. ג

 חייבת להישאל כבר בתחילת הדברים. זו שאלה  .33

 –המועצה להשכלה גבוהה  –לא באים בשם האקדמיה שאת כל מוסדותיה כולל המוסד העליון  עותריםה .34

 הם תוקפים בחריפות. 

סטודנטיות החרדיות, שרוב רובה של העתירה עוסקת בדאגה עמוקה ונוגעת ם גם לא באים בשם העותריה .35

 וך בעמדתם.תמתעל מנת ש ,לא הצליחו לקושש ןמה ת, אך אפילו אחללב לזכויותיהן הנרמסות
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ואיננו מוצאים לנכון לעסוק בכך, משום וגיית המעמד )אשר על כן, אף אם נאמר שהעותרים צלחו את ס .36

אנו סבורים שעל בית המשפט הנכבד לתת ניתן להם בגלגוליה הקודמים של העתירה(, הוא שכפי הנראה 

  לכך משקל רב בבואו לדון בגוף הדברים. 

 :על ההכרעה העומדת על הפרק. ד

לפחות  הינן כבדות משקלוההשלכות ל המדוכה עומד גורל נגישותה של ההשכלה הגבוהה לציבור החרדי ע .37

 לחברה הישראלית בכללותה. החיצונימישור וב לחברה החרדית עצמה הפנימימישור . בבשני מישורים

, חרדים וחרדיות רבים יותר ויותר מבקשים לקבל את הכלים שמעמידה למישור הפנימיבכל הנוגע  .38

ההשכלה הגבוהה לבאים בשעריה, כלים ההופכים לחיוניים נוכח הפיכתו של משק העבודה הישראלי 

הם מבקשים לקבל כלים אלה באופן המכבד את אורחותיהם ואת למתוחכם וממוקצע. יחד עם זאת, 

 .השקפת עולמם

ם של בני הציבור . זכותזכות חוקתית מהמעלה הראשונהבחסד, אלא ב מדובר לא שנרחיב להלן, כפי .39

לקבל וחלק מזכותם  לתרבות םא חלק מזכותוה הםולצרכי חייהם לקבל חינוך המותאם לאורחות החרדי

. זכות זו את השקפת עולמם לשם כךלהקריב ולא ניתן לדרוש מהם את מפתח הכניסה לעולם העיסוק 

העיסוק והן מחופש הדת. המועצה להשכלה גבוהה היא המחזיקה הבלעדית במפתח  מתחייבת הן מחופש

שימוש כדי לנעול את הדלתות בפני חלקים נרחבים בו אסור לה לעשות והכניסה ללימודים האקדמיים 

 . מהציבור האוחזים בהשקפת עולם דתית שורשית

הוויה החרדית והנורמות המתעלמת מהאין זכר לעקרונות יסוד אלו בעתירה, אשר מציגה ראיה פשטנית  .40

לא זו באוטונומיה החינוכית החרדית מגיל ילדות ועד לבגרות. כידוע מדינת ישראל מכירה  .הנלוות לה

הפרדה זו שהיא אף מממנת אותה ותומכת בה. איש אינו מעלה על דעתו בה, אלא ש היא מכירהבלבד ש

כי  ,ברחל בתך הקטנהשקובעות בינלאומיות אמנות והדברים עולים בקנה אחד עם  או מקפחת פסולה

אין  הוא הדין ביחס לחינוך מתבדל מטעמים דתיים. דבר .פליהאחינוך נפרד לנשים ולגברים אינו מהווה 

 פליה הפוגעת בכבוד האדם. אבין כל אלה לבין גזענות או 

 המשפט העליון ביתקבע אכן, הזכות לאוטונומיה חינוכית אינה מוחלטת. יש לה גבולות. כך, למשל,  .41

פליה מהווה א הפרדה בין תלמידות ממוצא ספרדי לבין תלמידות ממוצא אשכנזיכי  בפרשת עמנואל,

על עצם  ביקורתאין בפסק דינו בדל של  –. אולם יש לשים אלי לב לא רק ל"יש" אלא גם ל"אין"פסולה

 .המגדרית ההפרדה

ת עצמן. אין הוא מבקש לכפות את ערכיו המגזר החרדי אינו מבקש להפוך סדרי בראשית באוניברסיטאו .42

מבקש  הוא(. הנכונה הדרך שזו ליבו בכל מאמין שהוא למרותואת אורחותיו על מי שאינו שותף להם )

. אין כאן דבר המבזה את האישה, מתרבותו נפרד בלתיכחלק פנימה  בביתוהנפרדות מסגרות הלקיים את 

 הןהיא פותחת בפניש בכךאו המשפילה. נהפוך הוא. ההשכלה הגבוהה מעצימה את ציבור הנשים החרדי, 

 אפיקי ידע ותעסוקה חשובים שישפרו את מעמדן. 

אזרחיה את היכולת לקבל את השכלתם הגבוהה ללא הקרבה  בפניחובתה של מדינת ישראל להעמיד  .43

רי יסוד שבאמונה. אסור לה לכפות את ערכי הציבור הרחב החילוני על הציבור החרדי, וויתור על עיק



 7 

פטרנליזם. אסור לה להנהיג כפייה, שלא רק שתפר את זכויותיו הבסיסיות, אלא בהתנשאות וולנהוג כלפיו 

 לא תועיל לגופם של דברים, וגם תפגע באינטרס הציבורי.     

האינטרס הציבורי הכולל, סוד גלוי הוא שהנגשת הציבור החרדי  , מישורלמישור החיצוניבכל הנוגע  .44

לשלב חובה ח, ועדה אחר ועדה, התריעו כולם כי "ח אחר דו"לעולם ההשכלה הגבוהה הוא צו השעה. דו

במסילותיו של המשק הישראלי. אשר על כן עוסקים הכול בניסיון להגביר  (והערבי)את המיעוט החרדי 

עוברת במתן כלים נאותים על ידי הדרך לכך חרדי לשוק העבודה בישראל, ואת הנגישות של הציבור ה

 פרנס אתלימודי השכלה גבוהה. כלים אלה הם שיאפשרו לגברים החרדים ולנשים החרדיות ל

 לתמיכות כאלה ואחרות מהקופה הציבורית. מבלי להזדקק משפחותיהם, 

בנק ישראל, מבקר המדינה, משרד העבודה והרווחה, מכוני מחקר כולם מאוחדים בדעה כי יש לעודד,  .45

להגביר ולהרחיב את אפיקי ההשכלה הגבוהה העומדים היום הזה בפני המגזר החרדי. משרד העבודה 

ים מציע מסלולי הכשרה נפרדים לגברים ולנשים חרדיות; צה"ל והמשטרה אף הם מציעים מגוון מסלול

נפרדים לגברים ולנשים בני המגזר החרדי; מכוני מחקר שונים רואים בחיוב רב את מוסדות החינוך 

מדיניות המל"ג החרדיים המציעים את לימודי ההשכלה הגבוהה במסלולים נפרדים לנשים ולגברים; 

 עם האינטרס הציבורי ועם המהלכים שמקדמים גורמים ממלכתיים אחרים. אפוא משתלבת 

ם במישור זה קיימים קולות נגדיים צורמים כדוגמת העותרים המביטים בדאגה על הנתונים אכן, ג .46

היבשים, ורואים כי חלק גדול מדור העתיד של ציבור התלמידים והתלמידות במדינת ישראל יבוא מקרב 

הם קוראים לאסור מלחמה על האוטונומיה התרבותית החרדית ומכך  חוששיםהציבור החרדי. חלקם 

הציבור החרדי אינו  –איוולת. זאת יש לדעת עוול והר כגיגית. אלה הם קולות  הםת עליה את ערכיולכפו

. ניסיונות כפייה ייתפסו מכל סוגעשוי מקשה אחת. רבים בתוכו רואים בשלילה לימודי השכלה גבוהה 

סטודנטים כאיסור מלחמה על המגזר החרדי ויובילו להתכנסות ולצמצום ניכר אם לא מוחלט של ציבור ה

ידי עידוד המגמות הקיימות  , אלא עלהחרדי. האינטרס הציבורי לא יקודם על ידי הטלת גזרות חינוכיות

 וטיפוחן. 

לפיכך, הן המישור הפנימי והן המישור החיצוני מובילים למסקנה חד משמעית אחת: יש לחזק את  .47

בכך בזכויות ציבור זה, ולקדם  לפגוע אסור המוסדות החרדיים המעניקים השכלה גבוהה לציבור החרדי.

את מסגרות החינוך  להגבירוגם את האינטרס הציבורי החיוני הכולל. על רקע זה ודאי שיש להותיר 

האקדמיות הנפרדות לנשים חרדיות ולגברים חרדים, המתקיימות בתוך המגזר החרדי פנימה; כפי 

 לשוויון. שנראה להלן אין דבר בין מסגרות אלה לבין פגיעה אסורה בזכות 

ציבור החרדי את הנגישות לעולם ההשכלה להחובה החוקתית להבטיח . ה

 הגבוהה באופן ההולם את עיקרי אמונתו

מהווה רשות  והיא 1958 –המועצה להשכלה גבוהה פועלת מכוח חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח  .48

דיני השכלה  ,וברק מדינה זהב-כפופה לדיני המשפט הציבורי של מדינת ישראל )רענן הרהסטטוטורית 

 ((. 1999) 40, גבוהה

"רשאית להכיר המועצה אוחזת בסמכות רבת עוצמה להכרה במסלולי ההשכלה הגבוהה בישראל. היא  .49

סמכות  לחוק(. זוהי 9)סעיף  במוסד פלוני כמוסד להשכלה גבוהה על יסוד כללים שנקבעו על ידה"
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יקיים מוסד, ולא יפרסם פתיחתו או קיומו, אם המוסד "לא יפתח אדם ולא , שכן מונופוליסטית בלעדית

והוא מעניק, או מבטיח להעניק, תואר אקדמי או נקודות זכות לקראת תואר אקדמי,  9לא הוכר לפי סעיף 

א לחוק(. כך לעניין ההכרה הראשונית, וכך 21)סעיף  אלא אם ניתנה למוסד תעודת היתר מאת המועצה"

"נחסמה למעשה האפשרות לקיים מוסדות זהב ומדינה -שציינו הרלעניין הפעילות השוטפת. כפי 

 (.44)שם, בעמ'  להשכלה גבוהה שיפעלו מחוץ לפיקוחה של המועצה"

מוטלת החובה לממש, אגב הפעלת סמכותה, את  יהעלונושא עימו אחריות רבה של המועצה כוח זה  .50

 . בעניין זה יש לקחת בחשבון:זכויות היסוד של המגזר החרדי

 זכות לתרבות, ובכלל זה את הזכות לתרבות של המגזר החרדי.את ה .א

 את הזכות לחופש העיסוק ולחופש הדת של הקהילה החרדית. .ב

פליה אסורה בשיטת אאין בהפרדה המגדרית, שהיא עיקר יסוד של החברה החרדית, כדי להוות  .ג

הציבור החרדי המשפט הישראלית, והמועצה להשכלה גבוהה אינה יכולה לפגוע בזכויות היסוד של 

 בגינה.

 נעמוד על נקודות אלה כסדרן.  .51

 הזכות לתרבות   על 1.ה

שיטת המשפט הישראלית מכירה בזכות לתרבות )ראו גרשון גונטובניק "הזכות לתרבות בחברה ליברלית  .52

"הזכות לתרבות בחברה  תשס"ד(; גרשון גונטובניק –)תשס"ג  23כז  עיוני משפטובמדינת ישראל" 

)יורם  619 זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות בישראלליברלית ובמדינת ישראל: לחיות את הסתירות" 

 רבין ויובל שני עורכים, תשס"ה(. 

-רבאבישי מרגלית ויוסף הלברטל )"ליברליזם והזכות לתרבות" עמדו המלומדים פשרה של זכות זו על  .53

 )מנחם מאוטנר, אבי שגיא ורונן שמיר עורכים, תשנ"ח((: 93, 93 ת ויהודיתתרבותיות במדינה דמוקרטי

. לזכות זו לא לתרבות כלשהי, אלא לתרבותם הם –ליצורי אנוש יש זכות לתרבות "

לכת לגבי התפיסה הליברלית של המדינה. מעצם מהותה, -יש השלכות מרחיקות

ת כרוכה בהענקת מכאן שהזכות לתרבות עשויה להיוהתרבות נזקקת לקבוצה. 

מעמד מיוחד לקבוצות שאינו עולה בקנה אחד עם מעמדו של הפרט בחברה 

  "ליברלית

 (:97, בעמ' שםמרגלית והלברטל מבחינים בין שלוש רמות של מימוש הזכות לתרבות ) .54
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הזכות לקיים ללא הפרעה אורח חיים מקיף במסגרת החברה הרחבה, בכפוף  .א

 להיעדר פגיעה בזולת.

 באורח החיים של הקהילה מצד החברה הכללית.הזכות להכרה  .ב

הזכות לקבל תמיכה באורח החיים מצד מוסדות המדינה, כדי שהתרבות תוכל  .ג

 לשגשג.

זכויות מטילות חובות, וחובות אלה מוטלות על המדינה בראש ובראשונה, ועל המוסדות שהיא פועלת  .55

חינוך החרדי, אלא שמימוש באמצעותה. הסעדים המבוקשים בעתירה מבקשים לקעקע את יסודות ה

החובות הנוגעות בחינוך חל על הגופים הממלכתיים העוסקים בתחום זה, ובהם המועצה להשכלה גבוהה. 

ביחס לכל המישורים שעמדו עליהם  -והחובות שבצידן  -ואכן, בתחום החינוך באות לידי ביטוי הזכויות 

 מרגלית והלברטל. 

חובה, ואכן הלכה למעשה, מדינת ישראל הכירה, באמצעות זרועות תמונת הראי של זכות זו מצויה בבעל ה .56

שלטוניות שונות, ב"זכות לחינוך מגזרי" שהיא נגזרת יסוד של הזכות לתרבות. כך, למשל, פסק כב' השופט 

לפסק  14)בפסקה  (2009) 398( 2, פ"ד סג)עמותת "נוער כהלכה" נ' משרד החינוך 1067/08לוי בבג"ץ 

 דינו(: 

חינוך מגזרי מצאה את ביטויה בחקיקה עוד מראשית מיסודו של החינוך ל הזכות"

בד בבד עם מיסודה של מערכת החינוך הממלכתית, הכירה המדינה  בישראל. כך,

ביונם התרבותי הייחודי,  בצורך של מגזרים שונים לחנך את ילדיהם ברוח צִׁ

חינוך התואם  –זכותה של קהילה לחינוך מגזרי אמונתם הדתית ושיוכם הקהילתי. 

מבטאת את זכותו של כל אזרח ללמוד במוסד  –את תפיסת עולמה הייחודית 

  "התואם את תפיסת עולמו

ידי הרשות -זכות זו לחינוך מגזרי הוכרה לא רק על ידי הרשות המבצעת והרשות השופטת, אלא גם על .57

קובע כי אחת ממטרות החינוך הממלכתי  1953 – לחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג 2המחוקקת. כך, סעיף 

"לחנך אדם להיות אוהב אדם, אוהב עמו ואוהב ארצו, אזרח נאמן למדינת ישראל, המכבד את הוריו היא 

 .ואת משפחתו, את מורשתו, את זהותו התרבותית ואת לשונו"

מוסדות חינוך  המחוקק הישראלי הכיר במפורש בזכות לחינוך מגזרי של האוכלוסייה החרדית. חוק .58

מהווה הכרה חד משמעית מצד המחוקק בצורך לאפשר למגזר  2008 -תרבותיים ייחודיים, התשס"ח  

החרדי לחנך את דור ההמשך שלו בהתאם לדרכו התרבותית. לחוק האמור התפרסמו דברי הסבר )הצעת 

מה הייתה כוונת  (, המראים בבירור350ה"ח  2008 –חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, התשס"ח 

 (:350המחוקק בעת חקיקתו )שם, בעמ' 

במדינת ישראל יש קבוצות תרבותית שונות, המקיימות אורח חיים המיוחד להן "

 ויש להם מאפיינים תרבותיים ייחודיים, ובהן קבוצת האוכלוסייה החרדית...

מטרתה של הצעת החוק המתפרסמת בזה היא לאפשר קיום של מוסדות חינוך של 

 –קבוצת האוכלוסייה החרדית וקבוצות אוכלוסייה אחרות ששר החינוך )להלן 

השר( יקבע, באישור ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, על ידי הכרה 
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בם. זאת, נוכח בהם כמוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים וקביעת מנגנון לתקצו

ובצורך  בחשיבות שיש לייחס לזכויות של קבוצות אוכלוסייה ייחודיותההכרה 

להבטיח תנאי חינוך נאותים ללומדים במוסדות החינוך של קבוצות אלה, בין היתר 

 "באמצעות תקצוב נאות

יתות ט' עד כ"מוסד חינוך שלומדים בו תלמידים בכ –מוסד חינוך תרבותי ייחודי" " 1החוק מגדיר בסעיף  .59

של הקבוצה התרבותית הייחודית הלומדת  חינוך שיטתי הנובע מאורח חייהי"ב, כולן או חלקן, שניתן בו 

 הוא מכיר במפורש בקבוצה החרדית כקבוצה תרבותית ייחודיתבו בהתאם למאפייניה הייחודיים." 

 לחוק(.  1)סעיף 

החרדי עומדת זכות לחנך את תלמידיו הנה כי כן, לפנינו אמירה ברורה של המחוקק כי למגזר  .60

. כידוע, חוקתיותו של החוק הועמדה למבחן בבג"ץ ותלמידותיו בהתאם לתרבותו הייחודית ולאורחותיו

(, וזו אושרה רוב דעות של שבעה שופטים נגד שניים. 2014)פורסם בנבו;  רובינשטיין נ' הכנסת 3752/10

לפטור את מוסדות החינוך החרדיים מלימודי ליבה. עמדה שם על הפרק הטענה כי המדינה לא יכולה 

 לפסק דינו( בשמה של דעת הרוב: 7ביחס לכך ציין כב' השופט הנדל )בפסקה 

העותרים מבקשים לבטל פטור תרבותי שניתן לקבוצת מיעוט. באומרי "פטור "

המגזר  -תרבותי", כוונתי לכך שהפטור מלימודי ליבה מאפשר לקבוצת מיעוט 

ר את ייחודה התרבותי, כפי שהיא תופשת אותו, ולחנך את בניה על לשמ -החרדי 

 פי השקפת עולמה.

מדברים אלה אנו למדים כי בית המשפט הכיר בכך שהחוק האמור הוא חלק 

מההכרה שהכירה שיטת המשפט הישראלית בזכותה של קהילה תרבותית 

 "ייחודית לשמר את ייחודה בתחום החינוך

שפט שלנו להכרה גם ברמה השלישית של הזכות לתרבות שעמדו עליה זכות זו מתרגמת בשיטת המ .61

קרי הזכות לקבל תמיכה באורח החיים מצד מוסדות המדינה, כדי שהתרבות תוכל  ,מרגלית והלברטל

 לשגשג. 

דוגמא לכך מצויה בחוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים עצמו, שלא רק שהוא מכיר במוסדות אלה  .62

גנון למימונם. דוגמא נוספת להכרה תקציבית שכזו מצויה בחוק יסודות התקציב, אלא גם קובע את המנ

. חוק זה מטיל, כידוע, מגבלות משמעותיות על הענקת תקציבי תמיכה מטעם הממשלה, 1985 –התשמ"ה 

 אך עדיין יש בו התייחסות מפורשות למוסדות חינוך חרדיים:

 א. תמיכה במוסדות ציבור3

 –)א(  בסעיף זה 

גוף שאינו מוסד ממוסדות המדינה, הפועל למטרה של חינוך,  –"מוסד ציבור" 

 תרבות, דת, מדע, אמנות, רווחה, בריאות, ספורט או מטרה דומה;

 ... 

 )ב( חוק תקציב שנתי יקבע את הוצאות הממשלה לצורך תמיכה במוסדות ציבור.

 ... 



 11 

לק בין מוסדות )ד( הסכום שנקבע בסעיף תקציב לסוג של מוסדות ציבור יחו

 ציבור הנמנים עם אותו סוג לפי מבחנים שוויוניים.

)ה( הממונה על סעיף התקציב יקבע, בהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, 

מבחנים שוויוניים לחלוקת הסכום שנקבע באותו סעיף תקציב לצורך תמיכה 

 .מבחנים( –במוסדות ציבור )להלן 

... 

 –)ט( סעיף זה לא יחול על 

 הוצאות הממשלה לצורך תמיכה בתאגיד שהוקם בחוק;( 1)

 ( הוצאות הממשלה לצורך תמיכה בתאגיד מרכז החינוך העצמאי.2)

( הוצאות הממשלה לצורך תמיכה בתאגיד מרכז מעיין החינוך התורני בארץ 3)

 ישראל.

(, יתוקצבו בתקציב משרד 3)-( ו2( התאגידים האמורים בסעיף קטן )ט()1)י( )

בות למטרות חינוך בלבד, לפי אמות מידה שוות לשני התאגידים על החינוך והתר

 פי קריטריונים עניניים אחידים ושוויוניים כמו לכלל ילדי ישראל.

... 

יישמרו אופיו ומעמדו של החינוך החרדי בתאגידים האמורים בסעיף קטן ( 3)

 (3)-( ו2ט)

המועצה להשכלה גבוהה לקחת על  חובה על רקע זה, בבואה להסדיר את תחום ההשכלה הגבוהה, .63

מוסדות חינוך לגיל הרך או נה מוגבלת כמובן לבחשבון את הזכות לתרבות של המגזר החרדי. זכות זו אי

מוסדות חינוך על יסודיים. לקהילה החרדית עומדת הזכות לחינוך מגזרי בכל רמותיו ובכל שלביו. החל ל

. בכל אלה זכאי המגזר לקבל בחינוך להשכלה גבוההוכלה מהחדרים וכלה בכוללים. החל בחינוך היסודי 

 . חינוך בהתאם לאורחותיו ולדרכו

 "הקפדה על נושאי צניעות והפרדה מגדרית"מאפייני היסוד של החברה החרדית כוללים, בין השאר,  .64

 –)בנימין בקרמן "הנעת שינוי חברתי בתחומי האוטונומיה של המגזר החרדי על ידי בית המשפט העליון 

)תשע"ב((. מאפייני יסוד אלה באים לידי ביטוי גם  673, 663 משפטיםוה חלולה בגרסה ישראלית" תקו

לומדים ילדים, נערים וגברים מזה, )וחלק ניכר מהדתיים( בתחום החינוך. בכל מוסדות החינוך החרדיים 

דול. בכך היא וילדות נערות ונשים מזה. המדינה מכירה במוסדות חינוך אלה, ומממנת אותם מקטן ועד ג

 . חרדיתנותנת ביטוי לחובתה לשמור על הזכות לחינוך מגזרי, בהתאם לאורחותיה של הקהילה ה

מופרכת ומעידה לעתירה(  134בענין זה בין "ילדות" ל"בגרות" )סעיף הנכבדים האבחנה שעושים העותרים  .65

 וב וחיוני הרבה יותרהצורך בהפרדה בגילאים מתקדמים חשעל חוסר הבנה יסודי. ההיפך הוא הנכון, 

 והדברים ברורים ואינם צריכים לפנים. 

לבטל סעיף בחוק זכויות הסטודנט, כמו גם העותרים מבקשים האבחנה הרעועה הזו  באמצעותנשים לב ש .66

 להלן.  כך נעמוד עלבעניין זה. בינלאומית האמנה את ה

גם למועצה להשכלה גבוהה. גם עליה מוטלת החובה שלא לפגוע  נכוןשנכון למדינת ישראל  מהכך או כך,  .67

פוליטית כתרופה ליחסי -תרבותיות ליברלית-בזכות לתרבות ובזכות לחינוך מגזרי. כותב שחר ליפשיץ "רב

 )תשע"א(: 909, 887מ  משפטיםדת ומדינה בישראל 
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-בהניסיון לקעקע את דרכי החינוך החרדיות חותר תחת הרצון של הגישות הר"

תרבותית לכבד את זכותו של כל אדם לשימור תרבותו הספציפית. לכן בתחום 

החינוכי אפשר להסתפק בקביעת תכנית ליבה הכוללת מיומנויות שפתיות, מדעיות 

וטכנולוגיות ובדרישה להיכרות בסיסית עם ההיבטים הפרוצדורליים של 

רכיים של הדמוקרטיה הישראלית. הצעות אלה אינן חותרות תחת היסודות הע

 "חרדי-החינוך הדתי

מתעלמים  העותריםהצער  שלמרבה בכל דיון כזה, אלא נקודת מוצאלתרבות היא אפוא  יסודהזכות  .68

 . לחלוטין הימנה

 חופש העיסוק וחופש הדתעל  2.ה

בשנים האחרונות נרשמה במגזר החרדי עלייה במספרם של אלה המבקשים ללמוד לימודי השכלה גבוהה.  .69

 הרצון הזה על הציבור האמור לעבור בשעריה של המועצה.כדי לממש את 

המועצה  אחראית  . כפועל יוצא,לימודי השכלה הגבוהה נדרשים לשם עיסוק במקצועלא תהיה מחלוקת ש .70

למימוש זכות היסוד לחופש העיסוק, שכן המפתח שבידה הוא שיקבע האם יוכלו גברים חרדים ונשים 

ם אם לאו. זוהי ליבת זכות היסוד לחופש העיסוק, שכן היא חרדיות לקבל את הידע הנדרש לעיסוק

חטיבת מפיצי הסיגריות במכונות אוטומטיות נ' משרד  5975/12בג"ץ המאפשרת את הנגישות אליו )ראו 

שות למקצוע המצויה בליבת זכות היסוד, לבין הסדרת ( המבחין בין הנגי2013)פורסם בנבו;  הבריאות

 תנאי העיסוק בו שההגנה החוקתית לגביה חלשה יותר(.

הסטודנטים החרדים מחויבים לאורח חיים מוקפד ולכללים אמוניים הפרושים על כל תחומי החיים, בבית  .71

 ומחוצה לו, וגם במוסדות הלימוד הדתיים ושאינם דתיים. 

לימודי ההשכלה הגבוהה עלולים להוביל שנציאליים במגזר החרדי חוששים רבים מהתלמידים הפוט .72

יוכלו להיות לפגיעה בערכים הבסיסיים שהם מחויבים להם. לכן, הם מבקשים ללמוד במסגרות שבהם 

 ם. העל אורחות חייבטוחים שיוכלו לשמור בהן 

זכותו של הציבור החרדי שיעמדו לרשותו מוסדות חינוך המקנים את לימודי ההשכלה הגבוהה החיוניים  .73

והמועצה להשכלה הגבוהה היא היחידה  איללחופש העיסוק, בהתאם לדרכו האמונית והדתית. הו

, היכולה לממש זכות זו, שכן רק היא יכולה להכיר במוסדות אקדמיים המלמדים לימודי השכלה גבוהה

 מוטלת עליה החובה לעשות כן.

יודגש המובן מאליו, אין אנו טוענים שחופש הדת או חופש העיסוק החרדיים יכולים להצדיק הפרדה בין  .74

. אולם, אם קיימים מוסדות סטודנטים לסטודנטיות במוסדות ההשכלה המיועדים לציבור הרחב

רחותיו ומוסדות אלה כשירים לספק אקדמיים המבקשים לפעול בתוך הציבור החרדי פנימה, בהתאם לאו

השכלה לאור איכות ההוראה הניתנת בהם, חובה על המועצה להשכלה גבוהה להכיר באפשרויות אלה, 

 החובות המוטלות עליה מכוח חופש הדת, חופש העיסוק והזכות לתרבות עליה עמדנו לעיל.  מתוקף 

http://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/12059750-s11.doc
http://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/12059750-s11.doc
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השקפת העולם של מ חלק בלתי נפרד, הם לימודים נפרדים לסטודנטים חרדים ולסטודנטיות חרדיות .75

. יכול פלוני להסכים לכך ואלמוני להתנגד לכך, אך על מוסד ממלכתי כמו רוב רובו של הציבור החרדי

 המועצה להשכלה גבוהה לכבד השקפה זו. 

  :חיים זיכרמןד"ר המלומד סביר מדובר במושכלות יסוד כפי שמיטיב לה .76

המגדרית בתואנה כי היא מדירה  "בעיני החרדים, הדרישה למנוע את ההפרדה

ומבזה נשים, מוטעית. היא מבקשת לכפות את אורח החיים המערבי והמתירני 

על אוכלוסייה הדוגלת בשמרנות יתרה, תוך עירוב של מין בשאינו מינו. החרדים 

רואים דרישה זו כניסיון לשנות את התרבות החרדית המבקשת לשמר את 

מלחמה בגילויי אלימות מילולית ופיזית של אידיאל הצניעות, זאת במובחן מה

 קבוצות קיצוניות כנגד נשים, תופעה המוקעת על ידי מרבית הציבור החרדי"

 ((.2014) 304 - 303 לבן-כחול –שחור  ,)חיים זיכרמן

יימת חובה להכיר במוסדות חינוך חרדיים, המספקים נגישות לעולם המסקנה המתחייבת היא שק .77

 ההשכלה הגבוהה, גם אם מתקיימת בהם הפרדה בין סטודנטים לבין סטודנטיות. 

 מאומה בטענה שמדובר בהפרדה מגדרית מפלה ובלתי ראויה בעליל ועל כך נעמוד להלן.  אין .78

 יםחינוך החרדיהפרדה המגדרית הנוהגת במוסדות האין כל אפליה ב 3.ה

הם מבזה את הנשים ופוגעת בכבודן. העותרים טוענים לאורכה ורוחבה של עתירתם כי ההפרדה המגדרית  .79

את ההפרדה הזו להפרדה הידועה לשמצה בין שחורים ללבנים בארצות הברית, שזכתה  תהשוומהינים ל

, אז באה Plessy v. Ferguson 163 U.S. 537 (1896)בשעתו לאישור בית המשפט העליון האמריקאי בעניין 

בוטלה בפסק הדין הידוע של , אך מאוחר יותר (separate but equalלעולם דוקטרינת ה"נפרד אך שווה" )

, Brown v. Board of education of Topeka 347 U.S. 483 (1954)בית המשפט העליון האמריקאי בעניין 

כי נפרד לעולם  בקול גדול, סמא שהעותרים מצטטיםזה נולדה הסי. בפסק דין ןמכונ פסק דיןלשנחשב, 

 אינו שווה. 

אלא שבכל הכבוד בסיסמאות לא תעשה לך מלחמה. הרעיון שעמד מאחורי הסיסמא שנועדה להביע  .80

 אמירה עקרונית ביחס למצבים ספציפיים ברור, אלא שאין בינה ובין הסוגיה המונחת בפנינו ולא כלום.

שווה, הוא דיון חלול. השאלה היחידה הרלוונטית היא, האם ההפרדה גורמת הדיון אם נפרד אינו שווה או  .81

עוול, אם לאו והתשובה עליה תלויה בנסיבות. איש לא טוען בשם סיסמת 'נפרד אינו שווה' שיש לבטל את 

 ליגות הספורט הנפרדות. כך גם לא בוטלו תאי השירותים הנפרדים, אף לא בבית המשפט שטבע אותה.

מנה של ארגון האו"ם לעניני חינוך, מדע ותרבות )אונסקו( בארחיק לכת בענין זה, אלא לעיין אין צורך לה .82

 עשר שלה-בוועידה הכללית בכנס האחד זמן קצר לאחר פרשת בראוןשאומצה אמנה נגד אפלייה בחינוך, 

לאמנה  2. סעיף 565 12( כתבי אמנה 22.9.1961ושאליה הצטרפה ישראל ביום  14.12.60)נעשתה בפריס, 

 קובע בזו הלשון:
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מקום שהמדינה מתירה, לא יהיו רואים את המצבים הבאים כמהווים אפלייה "

  -לאמנה זו:  1במשמעות סעיף 

חינוך נפרדים לתלמידים -הקמתם או החזקתם של מערכות חינוך או מוסדות .א

ערך לחינוך, -ולתלמידות, אם מערכות או מוסדות אלה מבטיחים גישה שוות

ספר -מורים בעל הכשרות מאותה רמה וכן בנינים וציוד לבתי-חברמספקים 

-מאותה איכות ומאפשרים לעבור על אותם קורסים של לימוד או קורסים שווי

 ערך;

חינוך או -הקמתם או החזקתם, מטעמים דתיים או לשוניים, של מערכות .ב

 חינוך נפרדים, המקנים חינוך בהתאם לרצון הוריהם או אפוטרופסיהם-מוסדות

החוקיים של התלמידים, אם השתתפות במערכות אלה או הביקור במוסדות אלה 

ידי הרשויות -הם רשות, ואם החינוך הניתן מתאים לרמות שנקבעו או אושרו על

 "המוסמכות, בייחוד לגבי חינוך מאותה דרגה"

וטה . הדבר מבטא את העובדה הפשמגדריתלא נדרש אפילו טעם דתי כדי להצדיק הפרדה יושם לב:  .83

רחבי העולם, ללא קשר למגזר החרדי או הדתי דוגמאות רבות למוסדות חינוך והידועה שניתן למצוא ב

נשענים על כאלו הנפרדים לתלמידים ולתלמידות. איש לא מעלה על דעתו לסווגם כמפלים וודאי שלא כ

נה לא מוזכר בה תמוה מאד אין אפילו נסיון להתמודד עם הדברים בעתירה ודבר האמ באופןבסיס גזעני. 

   . לא שמעו עליה -מלומדים נכבדים מאד  –ולו במילה, זאת למרות שקשה להאמין שהעותרים 

מכירה פליה בחינוך אעל כך יש להוסיף את הצידוק הדתי. גם האמנה הבינלאומית הבאה להילחם ב .84

המאפשר אוטונומיה חינוכית. היא מקדישה לכך סעיף נפרד. על רקע זה ודאי שאין  בקיומו של צידוק דתי

פליה אלראות בחינוך מגדרי נפרד, המבוסס על טעמים דתיים )המשלב את שני החריגים שבאמנה( כ

 פסולה. 

אין כל טענה כי איכות ההשכלה האקדמית הניתנת לסטודנטים החרדים עולה ברמתה על אין צורך לומר ש .85

 . אין( –)וגם טענה הפוכה  הניתנת לסטודנטיות החרדיות זו

עלי אלון הראל ואהרון שנרך "ההפרדה בין המינים בתחבורה הציבורית" של  דבריהםלענייננו  יפים .86

 )תשס"ג(: 72, 71ג  משפט

גזעית הביאה בעקבותיה עוינות וחשדנות -ההיסטוריה המרה של ההפרדה הבין"

שדנות זו מבוססת לעתים קרובות על התובנה כלפי פרקטיקות הפרדה בכלל. ח

עיקרון שעליו  -(  separate but equalשלפיה העיקרון של "מופרד אך שווה" )

מבוסס על פיקציה, וכי כל  -הברית  -התבססו תומכי ההפרדה הגזעית בארצות

  .שוויון-בעקבותיה באופן בלתי נמנע לאיהפרדה מביאה 

התבוננות זהירה יותר תביא למסקנה כי חשדנות טבעית זו איננה מערערת את 

הלגיטימיות של כל פרקטיקת הפרדה באשר היא...כל חברה ליברלית מאמצת 

מגוון רחב של פרקטיקות הפרדה, בייחוד פרקטיקות הפרדה מגדריות. אימוץ 

תפיסות פרקטיקות אלה נעשה לא מתוך רצון או צורך להתפשר עם ערכים ועם 
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שוויוניים של קבוצות מיעוט, אלא לעתים קרובות דווקא מתוך רצון -עולם אנטי

. במקרים אחרים מתקיימות פרקטיקות כאלה לקדם את השוויון של קבוצות מיעוט

 מבלי שקיומן נתפס כמשפיע על ערכי השוויון כלל.

יכות משתי –פרקטיקות הפרדה המכוונות לקדם את ערכי השוויון  –לסוג הראשון 

למשל פרקטיקות הפרדה בקולג'ים המיועדים לנשים )או לשחורים(, מתוך הבנה 

שבקולג'ים כאלה קבוצות מיעוט הומוגניות יכולות ליהנות מחירויות שאינן 

פרקטיקות הפרדה אשר באופן טיפוסי  –. לסוג השני אפשריות בקולג'ים מעורבים

פרדה המקובלות בין משתייכות פרקטיקות הה –מתקבלות ללא התנגדות כלל 

  "נשים לגברים בשירותים ציבוריים, במקלחות או בשיעורי הספורט...

 (:74-75)שם, בעמ'  בהמשךו

...חשוב לפתח קריטריונים זהירים להבחנה בין פרקטיקות הפרדה פסולות "

פרקטיקת הפרדה איננה פסולה אם איננה מבטאת, או מעצימה, לבלתי פסולות. 

אות או איבה כלפי קבוצות אחרות, או פוגעת בכבודם של תחושות של בוז, התנש

 .פרטים, בחירויותיהם הבסיסיות או שוללת מהם הזדמנויות או משאבים

...חסידי ההפרדה יכולים גם לקבל את ההנחה כי פרקטיקת ההפרדה היא 

פרקטיקה פסולה )משום שהיא נשענת על רציונלים בלתי שוויוניים או דכאניים(, 

ון כי חרף פסלותה זכאית פרקטיקת ההפרדה להגנה משפטית ועם זאת לטע

מסוימת. פרקטיקת הפרדה פסולה יכולה להיות פרקטיקה מוגנת מבחינה 

משפטית אם היא משרתת תכליות חשובות, או אם היא מתחייבת מזכויות 

אחת מן התכליות בסיסיות של קבוצות המיעוט לממש את אורחות חייהן. 

ה יכולה לשרת היא שמירה על אורח החיים של החשובות שפרקטיקה פסול

תה ו. פרקטיקת ההפרדה עשויה להיות זכאית להכרה על אף פסלקבוצות מיעוט

אם היא חלק אינטגרלי מאורח חיים בעל ערך. זו לפחות מסקנה טבעית מתפיסת 

תפיסת עולם המכירה בערך של תרבויות מיעוטים וחפצה  -תרבותית  -עולם רב

 ."ן וקידומןלהבטיח את שימור

אינה מבטאת תחושות בוז  יםשההפרדה המגדרית במוסדות חרדי ברי. נסיבותהביט אפוא על היש ל .87

  .לנשים, התנשאות עליהן או פגיעה בכבודן

 "טובתן"על מלומד הנסיון לנהל דיון . זאת שדורשות אלו הן החרדיות שהסטודנטיות בכך די זה לענין .88

 . יותר מכלמעל לראשן מקומם מבזה ופוגע בכבודן 

מעצימה נשים, ונותנת להם כלים חשובים המאפשרים להן אלו . פעילותן של מסגרות הוא הנכון פךיהה .89

לאותם אלו אפילו . לתפוס את מקומן בחוד החנית של מוקדי התעסוקה במגזר החרדי פנימה ומחוצה לו

"חלק שהוא אורח החיים אף לשיטתם, ברי שמדובר בהפרדה פסולה, וטוענים שמדובר ב הטועים

 .בזכויות יסודשל קבוצת מיעוט והוא וודאי לא מהווה עילה לפגיעה אינטרגלי מאורח חיים בעל ערך" 
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מאפשר המוסדות חינוך ייחודיים זוכה למימון, בין היתר, ע"פ חוק החרדי יתרה מזו וכאמור, החינוך  .90

ניתן בו חינוך שיטתי הנובע מאורח חייה של הקבוצה "רדי כבמוסד ייחודי אם להכיר במוסד חינוך ח

התרבותית הייחודית הלומדת בו בהתאם למאפייניה הייחודיים, ותכנית הלימודים בו ואורח הפעילות 

 ( לחוק(. 1)2)סעיף  את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית" אינם נוגדיםבמסגרתו 

לערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית  היעדר ניגודאפוא א יהציבורית הנוגע לתמיכה בכל ההגדרה  .91

וגד את ערכיה נחרדי שהוא מאפיין יסוד של החינוך החינוך נפרד לא סבור שהמחוקק ברי ש. ודמוקרטית

   .של המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית

עמותת  1067/08ניין עמנואל )בג"ץ בבג"צ בע, כאשר גם בית המשפט העליוןבגם כאמור, הדברים הוכרו  .92

שהציב גבולות לאוטונומיה החינוכית החרדית  ((2009) 398( 2, פ"ד סג)"נוער כהלכה" נ' משרד החינוך

 ים ממוצא שונה, אין מילה וחצי מילה, על פסול כלשהו בהפרדה מגדרית.תלמידבכל הקשור להפרדה בין 

אדניה של העתירה ופליה אלסטודנטים ולסטודנטיות מהווה  אין בסיס לטענה כי חינוך נפרדאם כן,  .93

 .   בעולםשראלי ובי יםעומדים בסתירה לעקרונות החוקתי

 סיכום הניתוח החוקתי 4.ה

בקרב הציבור החרדי ישנם מי שמעוניינים ללמוד לימודי השכלה גבוהה. הדרך היחידה שלהם לממש את  .94

ד במוסדות המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה. זכותם החוקתית ללמוד ומילבאמצעות רצונם היא 

באופן המכבד את אורחות חייהם ואת אמונתם, וחובתה של המועצה להשכלה גבוהה לאפשר להם לעשות 

 כן במסגרות המתאימות להם. 

זכויות חוקתיות כאן חשוב לחזור ולהדגיש מה אנו טוענים ומה אין אנו טוענים. אנו טוענים לקיומן של  .95

העומדות לסטודנטים ולסטודנטיות של הציבור החרדי. אין אנו טוענים כי זכויות אלה מחייבות שינוי 

סדרי בראשית באוניברסיטאות או במוסדות הלימוד הכלליים. יחד עם זאת, הן מחייבות מתן הכרה 

עוד הם החרדי, כל  למוסדות המעניקים אפשרויות לימודי השכלה גבוהה בהתאם לדרכו של הציבור

 עומדים באמות המידה האקדמיות. 

כזו היא דרכה של מכללת מבחר. אין היא כופה דבר על הציבור הכללי. היא משתפת פעולה עם  .96

מבטיחות את הרמה האקדמית של הלימודים המועברים בין כתליה. יחד , אשר אוניברסיטאות מוכרות

רדיות ללמוד מגוון רחב של קורסים ללימודי תואר עם זאת, היא מאפשרת לציבור גדול של חרדים וח

. המל"ג מחויבת שלא לפגוע משמר את תרבותםזכותם ללמוד במקום שבהתאם ל ,ראשון ותואר שני

 בזכויות אלה ואסור לה לשלול את האפשרויות הללו, אם הרמה האקדמית במוסדות אלה היא נאותה.

, שם הזהיר מפני גישה רובינשטייןופט הנדל בעניין חשוב להעמיד כאן את תמרור האזהרה שהציב כב' הש .97

 לפסק דינו(: 19פטרנליסטית בתחום זה )שם, בפסקה 

הזהירות המתבקשת מפני גישה פטרנליסטית כבסיס לביקורת של קבוצה אחת "

כלפי קבוצה אחרת. דרישה של קבוצה אחת לשוויון ביחס לקבוצה אחרת היא כר 

 "פורה לביקורת חוקתית
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ליסטית, הכופה ערכים חילוניים על חרדים המבקשים לרכוש השכלה גבוהה בתוך המגזר גישה פטרנ .98

החרדי פנימה, עומדת בניגוד גמור לזכויות היסוד של החרדים והחרדיות לאוטונומיה חינוכית, לחופש 

 העיסוק ולחופש הדת. 

בניגוד גמור לאינטרס הציבורי עומדת  הגבלת הנגישות להשכלה גבוהה. ו

 ולמדיניות הממלכתית הכוללת

מישור  –מישור זכויות היסוד. ומכאן נעבור לדיון במישור השני  –עד כאן עמדנו על המישור הראשון .99

 האינטרס הציבורי הכולל. 

במקרים רבים עומדות זכויות היסוד במתח עם האינטרס הציבורי אלא שבמקרה הנוכחי האינטרס  .100

צו השעה  –לה ומוליכים כולם לכיוון אחד, ברור וחד משמעי הציבורי וזכויות היסוד מתמזגים זה בא

. בעניין זה כל המרבה הרי זה בציבוריות הישראלית הוא בעידוד הנגישות החרדית להשכלה הגבוהה

משובח. לפיכך יש לעודד מרכזי לימוד כמו מכללת מבחר, ופגיעה בה ובמוסדות כמותה, פוגעת באינטרס 

ליל ועומדת בניגוד גמור למדיניות הממלכתית של מדינת ישראל. על הציבורי, היא בלתי סבירה בע

המועצה הנכבדה לפעול באופן קוהרנטי עם זרועות השלטון האחרות ולא באופן הפוגע בתוכניות שהן 

 מקדמות.  

 קיומי שבהבטחת נגישות הציבור החרדי להשכלה הגבוהה-הצורך החיוני 1.ו

בראשו כי קיים אינטרס חיוני של החברה הישראלית להבטיח את מזה שנים רבות ברור לכל מי שעיניו  .101

 נגישותו של הציבור החרדי )כמו גם של הציבור הערבי( להשכלה הגבוהה.

מבקר המדינה שציין )"פעולות הממשלה לעידוד עמדת ממעמדת המל"ג כמו גם  הדברים עולים במובהק .102

 (:2012) 1037 62השתלבות המגזר החרדי בשוק העבודה" דוח ביקורת שנתי 

, 2010על ישראל, שפורסם לקראת קבלתה לארגון בשנת  OECD-על פי דוח ה"

שיעור העוני בישראל הוא הגבוה ביותר מכל מדינות הארגון, בעיקר בקרב 

האוכלוסייה הצעירה. הדוח קובע כי הדבר נובע משיעור השתתפות נמוך בכוח 

גזר החרדי והמגזר הערבי. , בייחוד בקרב המOECD-העבודה בהשוואה למדינות ה

הדוח קבע כי שיעור ההשתתפות הנמוך בכוח העבודה מאיים על התפתחות 

, והמליץ כי ישראל תנקוט צעדים לשיפור מעמדם של מגזרים הכלכלה בישראל

ציינה הממשלה, בהחלטה על  2010אלה בשוק העבודה. יצוין בהקשר זה כי ביולי 

 י לשלב את המגזר החרדי בתעסוקה.עידוד תעסוקת חרדים, את הצורך הלאומ

... 

, 2009חישובי משרד האוצר העלו כי הפסד התוצר הישיר למשק הישראלי בשנת 

, נאמד 31כתוצאה מדחיית כניסתם של גברים חרדים לשוק העבודה לגיל שמעל 

מיליארד ש"ח. בחישוב ההפסד העקיף השיעור גבוה אף יותר, כי הגדלת  4-בכ

שיפור ברמת  ההשתכרות בקרב משפחות חרדיות פירושה גם הגדלת הצריכה ועמה
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ובכך יש תרומה עקיפה ניכרת למגזר עצמו ולמשק המדינה בכללותו; כמו  -החיים 

כן, משמעות הגדלת ההשתכרות לטווח ארוך עשויה להיות גם הקטנת התמיכה 

שילובם של החרדים בשוק העבודה הוא אתגר ומנוף  -כלומר מכספי המדינה. 

  "חברתי מהשורה הראשונה-כלכלי

מצב דברים שבו מחזורים שלמים של חרדים, לא ישתלבו במשק הישראלי. כותב לופו  החשש הוא מפני .103

 ((:2003) 12 מפנה בחברה החרדית: הכשרה מקצועית ולימודים אקדמיים)יעקב לופו 

כמעט מחצית מילדי מדינת ישראל הלומדים בכיתה א' לומדים במערכת החינוך "

מוגרפיות האלו יימשכו, חלקם החרדי או במערכת החינוך הערבי. אם המגמות הד

היחסי של שני מגזרים אלו במערכת החינוך ימשיך ויגדל. אפשר אפוא להעריך את 

: מחצית המחזור )דהיינו, כמחצית 2025בשנת  2001הצפוי לילדי כתה א' של שנת 

מילדי ישראל( ישתייך לאותו פלח אוכלוסייה הנמצא מחוץ למעגל התעסוקה או 

עקב השכלה נמוכה. יוצאות מן מכלל זה הנשים במגזר מתקשה למצוא תעסוקה 

החרדי, אשר יוכשרו לשוק העבודה )במסגרת מגבלות מסוימות( וחלקן ישתלבו בו. 

מחוץ למעגל העבודה, מכיוון שלא  2025רוב הגברים במחזור זה ימצאו עצמם בשנת 

להם הכשרה מקצועית מתאימה והם יזדקקו לתמיכה ציבורית וממשלתית. צפוי 

יימצא המשק הישראלי במצב של פיגור יחסי גדול יותר מאשר  2025אפוא שבשנת 

לכך עלולות להיות השלכות חמורות כיום, בהשוואה למשקיהן של מדינות המערב; 

  "הן על החברה הישראלית והן על חוסנה של המדינה

יותר, יורדת בהתאמה ברור לחלוטין שקיים קשר בין השכלה לבין תעסוקה. "ככל שרמת ההשכלה נמוכה  .104

(. קשר זה יהפוך מובהק יותר ככל שאפיקי התעסוקה בישראל 11רמת ההשמה בעבודה" )לופו, שם בעמ' 

 הופכים להיות מתוחכמים יותר, ומצריכים ידע שאינו מוקנה במסגרת החינוך היסודי והעל יסודי.

שיותר חרדים וחרדיות  על רקע זה, אינטרס ראשון במעלה של החברה הישראלית הוא להבטיח שכמה .105

 להשתלב במשק הישראלי. שתאפשר להם  השכלה הגבוההזכו בי

מבקר המדינה מתח ביקורת על המועצה להשכלה גבוהה על כך שהיא לא עושה די כדי להשיג יעד חשוב זה  .106

 (:1040, בעמ' 62ח ")דו

אף שהמועצה להשכלה גבוהה, ות"ת ומשרד האוצר הכירו בחשיבות הנושא ופעלו "

 "ידומו עדיין לא נעשה די בעניין זהלק

 (:1042ומוסיף המבקר וקבע ברכיב ההמלצות )בעמ' 

כדי להמשיך ולהרחיב את השתלבותם של החרדים בהשכלה הגבוהה, על ות"ת "

לקדם וליישם בהקדם את התכנית המפורטת בנושא הגברת נגישות האוכלוסייה 

י המועצה להשכלה גבוהה יתר על כן, ראוי כהחרדית למערכת ההשכלה הגבוהה. 

תפעל לגיוון אפשרויות הלימוד במסגרות המותאמות לחרדים, תקדם את הפעלתן 

, תסייע במציאת דרכים להקטנת אקדמיות מותאמות לחרדים-של מכינות קדם
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שיעורי הנשירה ממסגרות הלימוד, ותשקול מתן מענה לצורך בדמי קיום במהלך 

 "הלימודים

 הדברים מדברים בעד עצמם.

רבים בקרב הקהילה החרדית רואים ש זכורל יש, זו לסוגייה להתייחס יש בה הרגישות את להבין מנת על .107

חסידי תורה בלבד חוששים שחשיפת . (16שם, בעמ'  ,לופו)ראו: בשלילה את לימודי ההשכלה הגבוהה 

 . והתרבותיהרוחני עולמם הדתי יסכן את  ,החרדים והחרדיות לעולם ההשכלה

זוכר היטב את הרדיפות אשר  ,הציבור החרדיועים בהסטוריה התרבותית ובאתוס של דברים אלו נט .108

שימשו למרבה הצער ההשכלה הכללית וההשכלה הגבוהה כאשר שנרדפו מאמינים יהודים לאורך הדורות, 

 :למשל מכשיר בידי שונאי ישראל שביקשו לדכאו. כך

הצאר ניקולאי הראשון ניסה להפיץ "השכלה מטעם", וביקש לכפות השכלה על היהודים  .א

האורתודוקסים שהתגוררו ב"תחום המושב", בין השאר בעידודם של משכילים יהודים. כותב בעניין 

 (:22זה לופו )שם, בעמ' 

ניסיון זה, שנצרב בזיכרון היהודי כ"גזרות השקאלעס" )בתי ספר(, נידון "

עקב התנגדותם העזה של הרבנים הבולטים בציבור היהודי )הרב מנחם  לכישלון

מנדל מליובאוויץ' ורבי יצחק מוולוז'ין(. בעקבות זאת, העמיק הקרע בין 

המשכילים לנאמני הדת, וככל שנפוצה רוח ההשכלה, הפכו עמדותיהם של 

 "המתנגדים לה יותר רדיקליות ופחתה נכונותם לפשרה

, 1891ברלין סגר את ישיבת וולוז'ין כיוון שסירב לדרישת שר החינוך הרוסי בשנת הרב נפתלי צבי יהודה  .ב

בתקופת שלטונו של הצאר אלכסנדר השלישי, לכלול בישיבה לימודים כלליים לצד לימודי חול. סגירה זו 

 . )גם אם לטענת רבים אינו מדוייק הסטורית( מהווה אקט מכונן במורשת היהדות החרדית

ך העז סביב מתכונת החינוך בבית הספר לבנים ולבנות ביפו בתקופת התעוררות הציונות הסכסוגם זכור  .ג

 208 – 205 נביא חמקמק: אחד העם ומקורות הציונותבארץ )ראו למשל הדיון אצל סטיבן זיפרשטיין 

(1993.)) 

השכלה  יחד עם זאת, לפני כעשרים שנה נוצרו התנאים שבהם גדלה הנכונות של בני המגזר החרדי לרכוש .109

 (, ובהן:49גבוהה. לופו עמד על כמה סיבות לכך במחקרו )שם, בעמ' 

הגידול הניכר בחברת הלומדים, הוביל לגיבושה של קבוצה משמעותית של חרדים שברור שאינם  .א

של עולם הישיבות. רבנים בולטים החלו להסכים לכך שייטב שאותם  ותהתובענידרישות מתאימים ל

שירו אותם לעסוק במקצועות שבאמצעותם יוכלו לקיים את עצמם ואת חרדים ילמדו לימודים שיכ

 משפחותיהם.

צורך כלכלי גובר של משפחות חרדיות לדאוג לאפיקי פרנסה ותעסוקה, במיוחד בתקופות של מיתון  .ב

 כלכלי. 
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תנאים אלה באים לידי ביטוי בשטח. לופו עמד על מוסדות שונים המאפשרים לימודי השכלה גבוהה  .110

מבח"ר. הוא כתב על הצעירים את רדי וציין במפורש את בית הספר הגבוה לטכנולוגיה )בג"ט( ובמגזר הח

החרדים כי הם "מסוגלים להשתלב במערכות הכלכליות בשוק ובשוק העבודה לא פחות מצעירים אחרים 

 (. והוסיף )שם(:13בחברה הישראלית" )שם, בעמ' 

בנוגע להכשרת גברים חרדים "בשנים האחרונות חלו תמורות משמעותיות בעיקר 

ומקצועיות. לדוגמה, מזה שנים אחדות לומדים בוגרי ישיבות  במסגרות אקדמיות

ואברכים בקורסים להכשרה מקצועית של משרד העבודה והרווחה, או במכללות 

להשכלה גבוהה, שבהן הם רוכשים השכלה אקדמית בתחומים כגון משפטים, 

 חשבון...מחשבים, כלכלה, ניהול, ראיית 

לצד ההערכה הרבה למערכות העוסקות )תוך התמודדות עם קשיים רבים( 

אי אפשר שלא להתרשם בהכשרה מקצועית ואקדמית בקהילה החרדית, 

 " מהנתונים המספריים הדלים

 (:38)לופו, שם בעמ'  בתופעה שבריריתכלומר, למרות המגמה מדובר עדיין  .111

א סוגיה מורכבת, שלא נפסקה לגביה התרת לימודי החול בצד לימודי הקודש הי"

משמעית. לאורך ההיסטוריה היו הדעות חלוקות לא רק בין הזרמים -הלכה חד

בכל דור ודור נודעה השונים ביהדות, אלא גם בתוך הזרם החרדי עצמו. אי לכך, 

. בשנות למנהיג התורני של זמנו השפעה מכרעת בקביעת עמדת קהילתו בתחום זה

חזון איש" שקבע את מאפייני חברת הלומדים וביצר את החמישים, היה זה "ה

-2001עולם הישיבות. בדור האחרון בלטה בעיקר דמותו של הרב אלעזר מנחם שך )

. הרב שך התנגד בכל תוקף לשילוב לימודי החול 20-(, מגדולי התורה במאה ה1894

פתו בישיבות, והוא גרף אחריו את חצרות החסידים ואת הישיבות הספרדיות. השק

 "של הרב עובדיה יוסף קרובה לשילוב של "תורה עם דרך ארץ"

 (:12ממשיך לופו ומציין שהמפנה הזה נשען על רגליים ארעיות )שם, בעמ' 

היחס ללימודים כלליים ולרכישת מקצוע מקבל בשנים האחרונות מעין הכשר. עם "

זאת, ההכשר עודנו מסויג ולא מלא, וההנהגה החרדית משדלת לנווט את 

 "ההתפתחויות בהתאם לתפיסת עולמה

לידיהם של המתנגדים להתפתחות המגמה, מחשש שזו תוביל לפגיעה בערכי אפוא ותרים משחקים הע .112

לשנות ערכים מקודשים  היא המוצהרת שכוונתםהעותרים טוענים בפה מלא ליבה של הציבור החרדי. 

. אם האקדמיה מעוניין לשנות את אורחות חיינו ולפגוע ביקר לנו, יאמרו המתנגדים ובצדק, החרדי לציבור

 אל לנו לדרוך על מפתנה. 
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הסעדים המבוקשים יביאו לריסוק השתלבותו של הציבור החרדי במעגל . 2ו

 העבודה

החברה החרדית אינה החברה של המאה שעברה. כותב בעניין זה שופט בית המשפט העליון ניל הנדל  .113

 (,2014)פורסם בנבו;  רובינשטיין נ' הכנסת 3752/10לפסק דינו בבג"ץ  20בפסקה 

ישנם כיוונים מאז קום המדינה חלפו למעלה משישים שנה. כפי שצוין לעיל, "

 42תנה, במיוחד בשנים האחרונות. נפתחו . המציאות משחדשים בחינוך החרדי

כמו כן נפתחו ישיבות קטנות חרדיות המשלבות לימודי קודש עם לימודי חול. 

מסלולי השכלה גבוהה ייחודיים לחרדים באוניברסיטאות ובמכללות, בתחומים 

כגון משפטים, מנהל עסקים ולאחרונה גם הנדסה וטכנולוגיה. מסגרות אלו גורמות 

 בתעסוקת גברים חרדים לעלייה מתמדת

... 

כֵישות חיה ואורגאנית, גם הציבור החרדי משתנה ומתחלף. אף הוא מכיר את הכלל 

לפיו החיים אינם אלא תנועה תמידית. בעניין החינוכי, ניצני השינוי מבצבצים 

 "ועולים מתוך החברה החרדית עצמה...

ד יש למסלולים שנפתחו? הכול יקום כיצד יתפתחו הכיוונים חדשים שהשופט הנדל מזכיר? איזה עתי .114

 (:8וייפול על טיבו של הדיאלוג שיתקיים בין מוסדות הרגולציה לבין המגזר החרדי. כותב לופו )שם, עמ' 

עמדת החרדים בנוגע ללימודי חול היא הגורם המרכזי הקובע את מידת שילובם "

 בחברה ובכלכלה בישראל...

תחושתי היא שבעת הזאת חברת הלומדים ואתה הקהילה החרדית מצויות בצומת 

דהיינו, , 1996דרכים היסטורי, וכי עליהן להמשיך בכיוון שהתווה המפנה בשנת 

לעודד שילוב מוגבר של לימודי חול עם לימודי קודש. מפנה חיובי זה הן מבחינת 

 "אליתרומתו לחברה החרדית והן מבחינת תרומתו למשק הישר

הדרך היחידה להתקדם קדימה היא דרך ההכרה וההתחשבות, ולא דרך הכפייה  –ואנו נחזור ונדגיש  .115

העומדת ביסוד העתירה. ניסיון לכפות על החרדים ללמוד במוסדות להשכלה גבוהה, שאינם מותאמים 

ויה בדבריו . תבונה רבה מצכפייה לא תשיג דברלהם ולצורכיהם, תוביל לנסיגה לאחור, ולא להתקדמות. 

לפסק דינו( תחת הכותרת  27, בפסקה רובינשטייןשל שופט בית המשפט העליון יצחק עמית שכתב )בעניין 

 "קשיים מעשיים ודרך הדיאלוג":

אוסיף ואומר כי המדינה רשאית להביא בגדר שיקוליה גם את המישור המעשי. "

יש מקום לדעה כי בדרך של כפייה לא ניתן להשיג את המטרה של לימודי חול 

ולימוד ערכי הדמוקרטיה ויסודותיה. כפייה של תכני לימוד על המגזר החרדי היא 

ים שכבר הושגו, מביא כל סממן כפיה אך מסיג לאחור הישגבלתי מעשית. אדרבה, 

ל"התלכדות השורות" בציבור החרדי, ולהתבצרות כנגד מה שנתפס בעיניו כאיום 

. כפייה של תכני לימוד עשויה להיתפס כפטרונות, וספק אם תצלח על אורח חייו
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במישור המעשי בציבור החרדי, שלמרבה הצער, עשוי לראות בכך "גזירות 

 אנטיוכוס

... 

ת לאור השמש העזה של שוק העבודה וערכי היציאה מהסתגרות מוחלט

הדמוקרטיה הבסיסיים, נעשית מטבע הדברים באופן הדרגתי, באופן מהוסס 

ושלא במוצהר... עדיף שהדברים ייעשו מעצמם או בדרך של דיאלוג, באשר ביד 

 "  קשה במחי חוק או תקנה לשרש עשרות שנים של הסתגרות ובדלנות

 (:98ף המחקר המקיף שלו על השכלה גבוהה לציבור החרדי )שם, בעמ' יעקב לופו שכתב בסו ,בדומה כך .116

אין להפעיל שום תכנית הכוללת, במכוון או במשתמע, מהלכים המכוונים לפגוע "

בהשקפותיו של הציבור החרדי. יש להבהיר היטב שמדובר בצעדים שנועדו להגדיל 

התמסרות את סיכויי הפרנסה עבור אלה החפצים לעבוד. הערך העליון של 

מוחלטת ללימוד התורה ימשיך להנחות את תהליך החיברות של המתבגרים 

בחברה החרדית, ולא ניתן לשנותו באמצעות צעדים מינהליים או גזרות כלכליות. 

כמו כן, למרות תחושת הדחיפות עקב המצב הכלכלי הקשה, אין לבצע שינויים 

ם בהשגת שיתוף פעולה מהירים מידי: יש לפעול באופן הדרגתי ולהשקיע מאמצי

  "עם הגורמים בקהילה החרדית המראים נכונות לכך

לכל אמור להיות ברור שהדרך הראויה להתמודד עם הסוגיה היא בקיומן של מסגרות ההשכלה הגבוהה  .117

 החרדיות. 

מבקשים להילחם בהשלכות האפשריות של הגידול במגזר החרדי על מרכיביה החילוניים של  עותריםה .118

ידי יציאה "למתקפת נגד בשטחו של היריב, דהיינו להתערב בנעשה בתוך המגזר החרדי פנימה  המדינה, על

שינוי שיבטיח כי המשך גידולם הדמוגרפי והתעצמותם  –כדי לחולל בו שינוי ליברלי עמוק ככל האפשר 

תי הפוליטית של החרדים לא יפגעו באופייה החילוני של המדינה" )בנימין בקרמן "הנעת שינוי חבר

תקווה חלולה בגרסה ישראלית"  –בתחומי האוטונומיה של המגזר החרדי על ידי בית המשפט העליון 

)תשע"ב((. "מקום מיוחד שמור לשאיפה להשפיע על החינוך החרדי, אשר מהווה בסיס  668, 663 משפטים

 (.669ליברלי בישראל" )שם, בעמ' -להמשכיותו ולהתפתחותו של הציבור הלא

כל ניסיון להוביל רפורמה שתחילתה ביריבות ובקביעות . כפי שמסביר בקרמן "יש להתעלםמקולות אלה  .119

פסקניות... וסופה בגריעה, ולו מזערית, מאיכות הביצוע של תכלית הקיום של הציבור החרדי, כפי שהוא 

נתפס בעיני עצמו, מעורר אצל החרדים זיכרונות קשים מההיסטוריה הטרגית של עם ישראל על 

נות אומות העולם להעביר את היהודים על דתם ועל גבורת היהודים במלחמתם נגד המבוללים" ניסיו

(. אלה יובילו לתוצאות הפוכות. עידוד תהליכי השינוי מתוך החברה החרדית עצמה, באופן 746)שם, בעמ' 

 רק. היא הדרך היחידה להשיג את היעדים הציבוריים החיוניים שעל הפ ,המכבד אותה ואת אורחותיה

 עידוד מסגרות ההשכלה הגבוהה החרדיות ולא מלחמה בהן –הדרך קדימה . 3ו

נוכח החששות והמתחים הנלווים ללימודי השכלה גבוהה של חרדים וחרדיות, הדרך לעודד את כמות  .120

 הלומדים היא באמצעות הפגת חששותיהם, ויצירת התנאים שיאפשרו את לימודיהם. 
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חרדים לעתידם: עמדות וחסמים ביחס ללימודים כותבים בעניין זה אסף מלחי, בצלאל כהן ודן קאופמן  .121

 (:2008) 70 גבוהים במגזר החרדי

היציאה לעולם העבודה והמעשה טומנת בחובה סכנות וקשיים מבחינה דתית "

עבודה שאינן בד' אמותיה -לימודים או סביבת-וחברתית, בפרט כשמדובר בסביבת

הקהילה החרדית. בשל החשש הכבד מפגיעה באורח החיים החרדי, וכדי של 

חשוב ליצור מסגרות תורניות חיים זה, -למזער ככל האפשר את הפגיעה באורח

וחברתיות שיתמכו בסטודנט החרדי בתקופה זו וישמרו על השתייכותו לקהילה 

צאות תמיכה יו-החרדית. מבחינה זו משמשות מסגרות הלימוד החרדיות קבוצות

מן הכלל, שכן התלמיד החרדי שוהה זמן רב עם צעירים חרדים הנמצאים בתהליך 

 .דומה

מדרש ייחודיים עבור סטודנטים חרדים ועבור אנשים עובדים, עשויה -הקמת בתי

להרים תרומה משמעותית לשמירה על אורח החיים החרדי ולהקטין את הסכנות 

   "אקדמיים ובהשתלבות בעבודההאורבות ביציאה ללימודים מקצועיים ו/או 

בעבור רוב רובם של הסטודנטים החרדים והחרדיות, מתחייב מתן מענה לסוגיית הצניעות, בדמות  .122

מסגרות לימוד נפרדות לנשים ולגברים. כפי שציין חיים זיכרמן "משדילגו על משוכת הצניעות באמצעות 

על משוכת פערי הידע ותנאי הסף באמצעות מוסדות לימוד המנהיגים לימודים נפרדים לגברים ולנשים, ו

מכינות ייחודיות, החרדים יכולים לרכוש מקצוע מתגמל המאשר להם לעבוד ולהתפרנס במרכז שוק 

 ((.2014) 104 לבן-כחול –שחור העבודה הישראלי ולא בקצהו." )חיים זיכרמן 

המענה לצרכי הקהילה  הנה כי כן, צו השעה הוא לקדם את אותם מוסדות לימוד חרדיים הנותנים את .123

 ומשלבים לימודים אקדמיים ברמה גבוהה לצד סביבת לימודים שקיבלה את ההכשר התורני. 

 דרך זו מתחייבת לא רק מההיגיון הפשוט אלא גם לאור ניסיון העבר.  .124

ראובן גל עמד על הפתיחות הגדלה והולכת בקרב המגזר החרדי ללימודי השכלה גבוהה, ועל הגידול  .125

איך להביא חרדים למקצועות מדע ות הלומדים בשמונה השנים האחרונות )ראובן גל המרשים בכמ

 (. יחד עם זאת, יש לשים לב למאפיינים הבאים של גידול זה:2015) 14 - 13 וטכנולוגיה

העלייה במספר הסטודנטים החרדים והחרדיות התרחשה בעיקר בשלוחות החרדיות במכללות  .א

 המוכרות;

ם שפתחו שעריהם לחרדים גדל, אך חלקן של אוניברסיטאות המחקר בגידול מספר המוסדות האקדמיי .ב

 ;זה הוא זעום ביותר

  ;הופיעו סימנים לבלימה בעלייה בכמות הסטודנטים בשנת תשע"ה .ג

 היא בקידום המוסדות החרדיים הנותנים מענה לצרכיהיחידה נתונים אלה מראים ובבירור כי הדרך  .126

 , ולא בשום דרך אחרת. האוכלוסיה החרדית
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מפנה למעשה, זו הייתה דרכה של המועצה להשכלה גבוהה כפי שעמד עליה לופו בניתוחו )יעקב לופו  .127

 ((:2003) 72 בחברה החרדית: הכשרה מקצועית ולימודים אקדמיים

מבחינה מעשית התבטאה הרוח החדשה במדיניות שעודדה יוזמות מתוך "

הקהילה, אך במקביל, הקפידה שמוסד אקדמי מוכר יפקח על הרמה האקדמית של 

הפתרון האסטרטגי אשר אפשר את פריצת הדרך נמצא בשילוב תכנית הלימודים. 

הבא: המעטפת שבמסגרתה נערכים הלימודים היא חרדית ונתונה לאחריות 

יזמים...תפקיד ]המל"ג[ הוא לאשר או לא לאשר יוזמות אלו. עם זאת, התכנים ה

אמורים להיות אקדמיים מובהקים, ולעלות בקנה אחד עם הקריטריונים הנהוגים 

 במוסדות להשכלה גבוהה.

... 

יש להניח שהפתרון שנוקטת המל"ג כיום יהיה גם הפתרון האופטימלי בעתיד 

ות ליוזמות נקודתיות שמקורן בקהילה, והיענות הנראה לעין, דהיינו: התייחס

 "חיובית במידת האפשר

(. במרכזה המשך פיתוח מסגרות ייחודיות 99לופו ממליץ על הדרך שבא יש לצעוד קדימה )שם, בעמ'  .128

 לחרדים:

יש להמשיך לחזק את המוסדות הקיימים המקנים הכשרה מקצועית ולימודים "

ברק החרדית -ה מקצועית, מכללת בניאקדמיים לחרדים: המרכז החרדי להכשר

)מבח"ר(, המכללה החרדית בירושלים מכון נווה, מכון לוסטיג ומכון טל )הפועלים 

 "קריית אונו –במסגרת בג"ט( הקריה האקדמית 

הוא עומד על כך כי במוסדות אלה "בכולם נוהגת הפרדה בין בנים לבנות. במוסדות המקיימים לימודים  .129

(, ונתון זה אינו מהווה 75לימודים במבנים נפרדים או בימים נפרדים" )שם, בעמ' לשני המינים נערכים ה

כל סיבה להסטת התמיכה של המל"ג מהם. להפך. ההמלצה החד משמעית היא להגביר את התמיכה, שכן 

 מוסדות אקדמיים אלה מהווים את דרך המלך להגברת נגישותה של ההשכלה הגבוהה לציבור החרדי.

לדבר בקול אחד ועל המדיניות הנוהגת בהשכלה הגבוהה על המדינה . ז

 להשתלב במדיניות הממלכתית הכללית

השאיפה להנגיש את הציבור החרדי להשכלה הגבוהה אינו נחלתה של המועצה הנכבדה לבדה. כפי שראינו  .130

פועלים ממשלת ישראל רואה בהנגשה זו יעד חיוני מהדרגה העליונה. ואכן, בפועל, גופים שלטוניים שונים 

להשגתו של יעד זה. כך, למשל, משרד העבודה פועל ללא לאות כדי לפתח תכניות הכשרה לציבור החרדי, 

 (:67ואילך )לופו, שם, בעמ'  1999במיוחד משנת 

משרד העבודה, באמצעות זרועותיו המקצועיות, מקפיד על התנהלות הקורסים "

מיוחדת בצרכים בהתאם לקריטריונים המקובלים במשק, אך תוך התחשבות 

 הייחודיים של האברכים.
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... 

גם עבור נשים חרדיות גיבש משרד העבודה והרווחה מדיניות חדשה. עקב הירידה 

המשמעותית במספר משרות ההוראה במשק, סייע המשרד ביצירת אפיקי 

 "תעסוקה חדשים

ונית וממלכתית במסלולים שמעביר משרד העבודה נשמרת ההפרדה בין נשים לגברים. כלומר, זרוע שלט .131

מכירה באוטונומיה התרבותית החרדית, והיא מוכנה להתחשב בה כדי להשיג את היעד החיוני של הנגשת 

 הציבור החרדי לעולם התעסוקה.  

המדיניות של הזרועות הממלכתיות השונות חייבת להיות קוהרנטית. על הכול לפעול להשגת יעד ההנגשה  .132

אנו סבורים שיש להקדיש תשומת לב מלאה לניתוח של ראובן  ללא שרשות אחת מחבלת במאמצי חברתה.

 ( :2012) 3שילוב חרדים: מודל, תסריטים ומיפוי גל ואיליה זטקובצקי 

שילוב האוכלוסייה החרדית בשוק התעסוקה תוכר כמטרה מובילה של ממשלת "

תלות כלכלית יהיה ברירת המחדל -ישראל. הצורך הדחוף בהעברתם למצב של אי

כל הצעדים בקביעת המדיניות הכלכלית והחברתית ביחס לאוכלוסייה זו  היחידה.

 ייעשו בהתאם לתרומתם למטרה זו.

הממשלה תנקוט בגישה מערכתית הנותנת ביטוי לכל ההיבטים של קליטת 

חרדים. לא ייתכן מצב בו גופים ציבוריים שונים מנהלים מדיניות עצמאית, כל גוף 

אשר המאמצים של חלק מהגופים פוגעים פעמים לפי השקפת עולמו ולפי דרכו, כ

 רבות במאמצים של גופים אחרים. 

מדיניות קליטת חרדים תותאם לאופיו של הציבור הזה ולא יהיה שום ניסיון 

לשנות את אמונותיו. כיבוד אורח החיים של הזולת הינו אחד מהעקרונות 

ניסיון לכפות  תרבותית.-הבסיסיים בחברה הדמוקרטית וערוב להצלחה בחברה רב

תרבות 'אחידה' הביא לתוצאות קשות ופגע בהצלחת קליטת גלי העלייה שהגיעו 

ארצה בשנות החמישים. לכן, על מנת להצליח בקליטת האוכלוסייה החרדית יש 

להיפטר מהשאיפה לשנות אותם או "להתאים" אותם לחברה הישראלית. המטרה 

כי אם שותפות בין  –ור ההיתוך' לא 'עם אחיד'. לא מדיניות 'כ –היא 'עם אחד' 

   "זהויות תרבותיות, למען יצירת סכום הגדול מחלקיו

כמובן שאחד המרכיבים החשובים של התוכנית הוא התאמת גופים ציבוריים לצורכי האוכלוסייה  .133

 (. 4החרדית )שם, בעמ' 

 התייחסות נקודתית קצרה לכמה טענות מקוממות של העותריםח. 

הצגנו את התהום הפעורה בין טיעוני העותרים למציאות  ,ת ובעקרונות היסודעד כאן עסקנו במגמו .134

  ואת הנזק העצום שעשוי להיגרם אם חלילה תתקבל עמדתם. החוקתית
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עתה נבקש להתייחס למספר טענות נקודתיות של העותרים, אשר בכל הכבוד עושים בעובדות כבשלהם  .135

 ו בשתיקה. ומעוותים את המציאות באופן שלא ניתן לעבור עלי

 :אין מאומה בטענות העותרים על כך שלא מוצעים מסלולים דומים לגברים ונשים

העותרים מלינים על כך שמוסדות הלימוד המקיימים לימודי הפרדה אינם מציעים את אותם מסלולים  .136

 לגברים ונשים. שגיאת העותרים נמצאת כאמור עמוק בנקודת המוצא, אך היא מופרכת אף לגופה.

(, מציעה מסלולים ומביאה אותם לאישור באקדמיה כולהמבח"ר )ולמיטב הידיעה זה המצב מכללת  .137

 . זו דרך העולם וזה המצב גם במוסדות הלימוד שהעותרים מלמדים בהם.היצע וביקושהמל"ג לפי 

האם באמת סבורים העותרים הנכבדים שמכללת מבח"ר נמנעת מלפתוח קורס כזה או אחר מתוך רצון  .138

 ת נשים או גברים? לקפח ולהפלו

נראה שהעותרים הנכבדים לא מבקשים לשנות רק את אופי מוסדות הלימוד, אלא גם את הטבע האנושי.  .139

ה", כך שיבחרו את אינדוקטרינציהעותרים מבקשים להעביר את הסטודנטים החרדים תהליך של "

 הקורסים הנכונים בעיניהם. 

ה אנושית והיא באה לידי ביטוי בכל מוסדות אלא שבכל הכבוד, ביקוש על בסיס מגדרי הוא תופע .140

 האקדמיה במדינת ישראל ובעולם. לא ברור מדוע נטפלים העותרים הנכבדים דווקא למוסדות החרדים.

והשתתפו בו עבור התאחדות הסטודנטים המוחות'  "י מכון 'מאגרע 2014כך למשל בסקר שנערך בשנת  .141

בלבד הפונות  29%פונות ללימודים הומניים ,לעומת מהנשים  71%, עלה סטודנטים וסטודנטיות 12,228

בלבד הפונים ללימודים  40%-מהגברים פונים ללימודי מדעים, לעומת כ 60% -ללימודי המדעים. לעומתן כ

 .הומניים

. כך ממצאי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקההעובדה שהביקוש למקצועות הוא על בסיס מגדרי עולה גם מ .142

פרעות בתקשורת, ריפוי בעיסוק, חינוך עיוני ומחקרי, דיאטטיקה, עיצוב מקצועות הלמשל נמצא כי ב

. 96%-90%טקסטיל, מחול, עיצוב תכשיטים, עיצוב אופנה ועיצוב פנים היו בעיקר מועמדות, בשיעור שבין 

במקצועות הנדסת מכונות, הנדסת  , כאשרמדעיים היה ביקוש בעיקר על ידי גבריםהלעומתם במקצועות 

 ים!מהנרשמים היו גבר 85% -למעלה מסת מחשבים, הנדסת חשמל והנדסה אזרחית בניין, הנד

 ראו למשל:

http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/635/304.html 

4996217,00.html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 

שהמוסד היחיד שבו קיים שוויון בין המינים בכל בעניין זה נפתיע את העותרים הנכבדים ונגלה להם  .143

המרכז האקדמי לב שבו שיעור הנשים מתוך  – הקשור ללימודי המחשב הוא דווקא המוסד החרדי

שיעור הסטודנטיות הלומדות לימודי מחשב באוניברסיטאות  ,לשם השוואה. %53הסטודנטים עומד על 

 )!( בלבד. 26%)!( ובאוניברסיטה העברית על 30%תל אביב ובן גוריון עומד על 

 ראו למשל:

http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/635/304.html
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/635/304.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4996217,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4996217,00.html
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 יואילו אפוא העותרים הנכבדים לבדוק את חצרם האחורית בטרם יתנו עיניהם במוסדות החרדים.  .144

 :ריםאין מאומה בטענות העותרים בעניין הגבלת נשים בתפקידי הוראה במסלולים לגב

עוד מלינים העותרים על כך שלטענתם קיים איסור על נשים ללמד גברים. העותרים מאריכים על העוול  .145

  . העצום הכרוך לטענתם במצב זה

אכן, בפועל, בדרך כלל ובאופן טבעי, חלק בלתי נפרד מההפרדה הוא אף בסגל ההוראה ולא רק  .146

 . , כחלק בלתי נפרד מתרבותםשמדובר בדרישת הסטודנטים והסטודנטיותבסטודנטים, אלא 

זו המציאות העובדתית. רוב מוחלט של הסטודנטים החרדים אינו מעוניין לשמוע הרצאה פרונטלית  .147

. כך גם חלק ניכר מהסטודנטיות החרדיות משיקולי צניעות כחלק בלתי נפרד מאמונתם תרבותםמנשים 

שיקולי צניעות פחות דומיננטיים יעדיפו שלא לשמוע הרצאות פרונטליות מגברים, אם כי במקרה זה 

 )בעיקר בשיעורי תורה(. 

 שהסטודנטים פונים ללימודים נפרדים ולא למוסדות רגילים. הסיבה זה המצב העובדתי וזו גם  .148

גם במקרה זה הסעד אותו אמורים לבקש העותרים הנכבדים הוא צו לחינוך מחדש של הסטודנטים על כן,  .149

 החרדים. 

, אולם טענה כי עלינו לבטל את כל מסלולי הלימוד מצב זהלא אוהבים מהעתירה ניכר שהעותרים  .150

הנפרדים ולהביא אלפי אנשים לפת לחם, עקב פגיעה בנשים ספורות פריווליגיות שהגיעו לראש הפירמידה, 

 , היא בלתי מתקבלת על הדעת. שאינם מעוניינים ללמוד אצלןרק משום שנבצר מהן ללמד סטודנטים 

ת במיוחד, משום שברי שתוצאת ביטול המסלולים הנפרדים לא תתקן את המצב הטענה הזאת מקוממ .151

לאותן מרצות מקופחות, אלא תפגע פגיעה עמוקה לאין שיעור בהן ובחבריהן שיאבדו מאות ואלפי 

 מקומות עבודה, בבחינת "גם לי גם לך לא יהיה".

רה ומידתית, ביחס לסעד גם אם תאמר שקיימת פגיעה )ואנו סבורים שלא( ברי שהיא סבי ויודגש: .152

 הדרקוני הגורף אותו מבקשים העותרים. 

 אין מאומה בטענת העותרים בדבר העדפה תקציבית על פני סטודנטים במסלולים כלליים 

בענין זה טוענים העותרים שתי טענות. אחת שקיימת אפליה לטובת הסטודנטים החרדים על פני  .153

והשניה שקיימת העדפה במלגות במסלולים לגברים על פני שלומדים במסלולים הרגילים.  סטודנטים

 המסלולים לנשים. העותרים גם טוענים שמדובר על העדפה תקציבית על בסיס "השתייכות לזרם דתי".

אין כמובן שום קשר בעניין זה ל"השתייכות לזרם דתי". מדובר בהקצאת משאבים על בסיס שוני רלוונטי  .154

 והדברים פשוטים וידועים. 

קעה בסטודנטים חרדים שהם חסרי רקע לימודי מוקדם במקצועות רלוונטיים לתואר, חייבת להיות ההש .155

גדולה יותר וזוהי גם הסיבה לאבחנה בין גברים שברוב מוחלט של המקרים השכלתם תורנית בלבד לנשים 

http://www.mako.co.il/women-magazine/Article-bd739468dc30e51006.htm
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מקצועות מוקדם. הדברים אמורים בפרט )אך לא רק( ביחס לרלוונטי שמגיעות ללימודי האקדמיה עם ידע 

 אנגלית ומתמטיקה שידע בהם נדרשים ברוב מסלולי הלימוד. 

נוסיף לכך את העובדה שחלק גדול מהסטודנטים החרדים הם נשואים עם ילדים, מה שהופך את לימודי  .156

 התואר למשימה קשה הרבה יותר לסטודנט החרדי.

מסלולים לגברים ואין בכך בנסיבות אלו ברור שהמסלולים הנפרדים מצריכים עידוד רב יותר בדגש על ה .157

 ובין אפליה ולא כלום.

וככלל, טענות אלו מעידות יותר מכל עד כמה העותרים מנותקים מהמציאות. נציע לעותרים הנכבדים  .158

לקיים סיור במבנה בו שוכנת מכללת מבח"ר באזור התעשיה בני ברק ולאחר מכן לקיים את הדיון בעניין 

ת תל אביב. אנו מניחים שלאחר שיעשו זאת לא ישמיעו עוד זה על המדשאות הרחבות של אוניברסיט

 טענות על העדפת הסטודנט החרדי. 

לאור כל האמור לעיל יתבקש בית המשפט הנכבד לדחות את העתירה מכל וכל ולחייב את העותרים 

 בהוצאותיה.
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