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  ביניים-בקשה  למתן צו
 

 ביניים בעתירה שבכותרת.-העותרים מתכבדים לעתור לבית המשפט בבקשה למתן צו

בית המשפט הנכבד מתבקש לייתן צו ביניים עד להכרעה בעתירה האוסר על פתיחתן של תוכניות לימודים 

חדשות בהן מתקיימת הפרדה על בסיס מין והאוסר על הרחבתן של תוכניות קיימות בהן מתקיימת הפרדה 

, יםמח"רבהן מתקיימות תכניות ללימודים אקדמים לאחרים, לרבות מסגרות בכל הסיס מין. זאת, על ב

 במסגרת הקמפוסים הכללים.  ו פלטפורמות

 קרי, בית המשפט הנכבד מתבקש להורות כי המצב הקיים כיום יוותר על כנו עד להכרעה בעתירה.

כניות בהפרדה על בסיס מין בתוך הקמפוסים יצוין כי בקשה קודמת ומצומצמת לצו ביניים, בקשר עם תו
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 .ומייתרת אותה הכלליים, טרם הוכרעה. הבקשה הנוכחית כוללת את הבקשה הראשונה

כי בירורה של העתירה  וניסיון החיים מלמדביניים, -עוד יוזכר בפתח הדברים כי בעתירה שבכותרת ניתן צו

סביר כי לא תינתן הכרעה אף לימודים תשע"ט, ו(ודאי שלא תינתן הכרעה לפני שנת ה יארך זמן לא מבוטל

, קל וחומר למוסדות, שהתרחבות הסדרי ההפרדה על בסיס מיןגם לפני שנת הלימודים תש"פ). עוד יוזכר 

וגם אם העתירה תתקבל, יהיה מהווה פגיעה קשה בשוויון ובכבוד כלשעצמה,  תארים ואוכלוסיות חדשות,

 ועד מתן פסק הדין ילמדו במסגרות אלו.צורך לתת מענה מורכב לסטודנטים שבמ

 פתח דבר ועיקרו
עניינה של העתירה שבנדון, בתמצית, הוא בשאלת החוקתיות והחוקיות של הסדרי הפרדה על בסיס מין   .1

 2014), שהוגש בשנת 6667/14במוסדות השכלה גבוהה, והיא המשכה של הליך קודם באותו עניין (בג"ץ 

לקיים הליך שימוע ציבורי בכל הנוגע להמשך קיומם של  3-1ים ואשר נמחק על מנת לאפשר למשיב

 תשפ"ב.-הסדרים אלו במסגרת תוכנית החומש לשנים תשע"ז

ביניים, במסגרתה התבקש בית המשפט הניתן לייתן צו -הוגשה בקשה לצו ארעי וצו 3.10.2018ביום   .2

 בתוך קמפוסים כלליים. על קידומן ופתיחתן של תוכניות בהם מתקיימת הפרדה על בסיס מיןהאוסר 

תשובות לבקשה למתן צו  19-ו 6, 5וכן המשיבות  3-1בהתאם להחלטת בית המשפט, הגישו המשיבות 

 ביניים.-היום, טרם ניתנה החלטה בבקשה לצונכון לביניים. 

 התקיים הדיון המקדמי בעתירה. 27.12.201ביום   .3

 :במסגרתו הוחלטשבכותרת ביניים בעתירה -נתן בית המשפט הנכבד צו 15.1.2018ביום   .4
לבוא וליתן טעם מדוע לא תבוטל החלטת  3-1תנאי המכוון למשיבים -על-להוציא צו"

שנתית להרחבת הנגישות -התוכנית הרב בדבר 23.05.2017המועצה להשכלה גבוהה מתאריך 

בג"ץ  -לעתירה ב )1נספח  תשפ"ב-של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית התשע"ז

ככל שהיא אמורה לחול על שנות הלימודים האקדמיות ), ההחלטה: להלן `6500/17

  "תשפ"ב-התשע"ט

לנמק מדוע לא  3-1במסגרתו הוחלט כי להורות למשיבים  8636/17תנאי בבג"ץ -לצד זאת, ניתן צו על  .5

 תצומצם החלטת מל"ג כך שתחול רק על מוסדות המתוקצבים על ידי ות"ת.

. בוטלת במיוחד, לא כללו הם ניתוח חוקתי 3-1ל ידי המשיבים יצוין, כי בתשובה המקדמית שהוגשה ע  .6

במסגרת זו, ההעדר המוחלט של טיעון כי הפגיעה בזכויות החוקתיות עומדת במבחני פסקת ההגבלה 

. בהמשך לאמור, התשובה למסקנה שכזו) 3-1(וודאי שלא מוצע כל ניתוח המביא לשיטת המשיבים 

והכרחיים לקיום הדיון לגופם של דברים, לרבות נתונים אודות המקדמית לא כללה נתונים רלבנטיים 

תנאי הקבלה למסלולים המופרדים מול תנאי הקבלה למסלולים שאינם מופרדים, היבטי התקצוב של 

לגבי היקף  התוכניות, אופן הפעלת הפיקוח הנטען על עמידת המוסדות האקדמיים בהוראות מל"ג

 וכדומה.  ההפרדה המותרת וצביונה,

כל מקום, כפי שיפורט להלן, הן סיכויי ההליך והן מאזן הנוחות תומכים במסקנה שיש ליתן צו ביניים מ  .7

 קש.וכמב

אשר לסיכויי ההליך, כפי שיפורט, ההלכה הפסוקה היא כי הפרדה כשלעצמה היא אפליה. השימוש במין   .8

בליבת הזכות לשוויון  כקריטריון לקבלה ללימודים, לתנאי הלימודים ולהוראה במוסדות אקדמיים פוגע

, להלן מכל, וכפי שידוןחשוב ולכבוד. למול פגיעה חמורה זו, לא הציגו המשיבים כל טיעון סדור. 

התשתית העובדתית החלקית שהוצגה על ידי המשיבים היא תשתית עובדתית חסרה, שרב בה הנסתר על 

 הגלוי, ושגם הגלוי בה אינו תומך במדיניות של המשיבים. 
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הנוחות, הרי שזה נוטה בבירור לטובת העותרים. מובן, כי ככל שהיקף התלמידים במוסדות  אשר למאזן  .9

בהפרדה על בסיס מין יגדל, כך תהיה עוצמת הפגיעה בכבוד ובשוויון גדולה יותר, וההשפעה של מציאות 

כי גם  זו, המפרידה בין גברים ונשים, על כלל האקדמיה והחברה הישראלית תהפוך לבלתי הפיכה (ויצוין

הותרת המצב על כנו עד להכרעה בעתירה, אשר יכולה לקחת תקופה לא קצרה, משמעותה המשך 

 פרקטיקה פוגענית במוסדות להשכלה גבוהה).

בהקשר זה, הגם שניתן היה להניח שבזמן שעתירה תלויה ועומדת בבית המשפט העליון (ואף ניתן בה צו   .10

לא  –מצב בשטח (ולו מפאת חובת הכיבוד בין הרשויות) תנאי) לא ינקטו צעדים לשינוי דרמטי של ה-על

כך הדבר. כפי שיפורט בהמשך הדברים, מאז הוגשה העתירה, וביתר שאת מאז הדיון בה, פועלת מל"ג 

היא  –להרחיב בצורה משמעותית את תוכניות הלימודים בהפרדה על בסיס מין, לפחות בשלושה צירים 

היצע מסלולי הלימוד בהם ומספר התלמידים; היא פועלת  פועלת להרחבת של התוכניות הקיימות,

להקמת תוכניות חדשות בהפרדה על בסיס מין במוסדות אקדמיים שעד היום לא קיימו תוכניות כאלו; 

והיא פועלת להקמת תוכניות לימודים בהפרדה על בסיס מין בתוך הקמפוסים הכלליים (הקרויות 

  "בשולי הקמפוס").

 ורט להלן, התשתית העובדתית הקיימת כיום מצביעה על שתי מסקנות ברורותבהקשר זה, וכפי שיפ  .11

 . התומכות אף הן בבקשה למתן צו ביניים

התוכניות הקיימות מלבד אי החוקתיות שבעצם ההפרדה בין המינים, , היא כי בכל מקרה, הראשונה  .12

לימוד שונים לגברים ונשים  מציעות חוגיהן  )1(רבדים:  בחמישהכיום אינן שוויוניות. זאת, לכל הפחות 

הן  )3( הן אינן מציעות תמיכה כלכלית זהה לגברים ונשים; )2(; )אינן מציעות אפשרויות שוות(ומשכך 

הן יוצרות  )4(; ובתנאי הלימוד יוצרות תמריץ להעדפת המסלול המופרד נוכח ההבדלים בתנאי הקבלה

הן אינן מאפשרות  )5(; סלול המופרדתמריץ כלכלי למוסד האקדמי לנתב סטודנטים ללימודים במ

אי שוויוניות  .למרצות ללמד בכיתות של סטודנטים הגם שלמרצים מותר ללמד בכיתות של סטודנטיות

גם לתלמידים לא חרדים  –זו אף מאיימת לגדול בניגוד לרציונלים המקוריים עליהם הצהירה המל״ג 

 המורשים לפי תכנית החומש השנייה להירשם לתכניות. 

, היא כי לאורך כל שנות קיומן של תוכניות הלימודים בהפרדה על בסיס מין הן לא עמדו בהנחיות שניהה  .13

 מל"ג, וכי ההפרות השיטתיות והגלויות של הנחיות מל"ג לא הביאו לכל סנקציה משמעותית.    

ת, אי מובן, כי תיקון ליקויים אלו לא יכול להכשיר מדיניות של הפרדה על בסיס מין. יחד עם זא  .14

השיוויון הבוטה בתוכניות הקיימות היום, וההתעלמות הברורה של המוסדות להשכלה גבוהה 

 מההגבלות (המועטות) שהטילה עליהם מל"ג, תומכים בצורך במתן צו הביניים.

חזור, שבה מינו של אדם -למותר לציין, בהקשר זה, כי נראה שישראל מתקרבת בצעדי ענק לנקודת האל  .15

כזי בספירה הציבורית, המסחרית והפרטית כאחד. כיום ישנם הסדרי הפרדה ברחובות הוא קריטריון מר

עבודה (לרבות בשירות המדינה), בהכשרות ובמקומות ם, במוסדות יהערים, באירועים ציבורי

ספור מרחבים המעצבים את החברה הישראלית כולה. נמקצועיות, בקופות חולים, בבתי עלמין ובעוד אי

 על בסיס מין, לא הייתה קיימת, ודאי לא בהיקף כה משמעותי, לפני עשור. הפרדה מסוג זה, 

ככל שלא ינתן צו ביניים, בהתחשב בפרק הזמן הארוך שסביר שידרש עד להשלמת בירור העתירה   .16

והכרעה בה, אפשר שההפרדה תהפוך כבר לאיבר מאיבריה של האקדמיה הישראלית, ומיגורה, גם אם 

 .   עד בלתי אפשריתתקבל העתירה, יהיה קשה 
 המסגרת הנורמטיבית – בקשה למתן צו בינייםא. 
בית המשפט להכריע בבקשה למתן צו ביניים עליו לבחון שני עניינים:  של ופי ההלכה הפסוקה, בבוא-על  .17

 אדם טבע ודין נ' המועצה הארצית לתכנון 2598/95שג"צ בסיכויי העתירה להתקבל, ומאזן הנוחות. ב
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 :, כדלקמןביניים-צו למתן הכללים עיקרי את חשין (כתוארו אז) השופט פרס), 30.4.1995(
"כללים אלה ידועים לכל, ועניינם הוא שניים: האחד הוא סיכוייו של העותר לזכות 

בעתירה, והאחר הוא מאזן הנוחות ובכללו הנזקים העלולים להיגרם לעותר או למשיב אם 

רה של בקשה למתן צו ביניים רואה אני במה יינתן או שלא יינתן צו ביניים ... אכן, עיק

יהא כינויו של אותו מאזן אשר יהא: שימור הססטוס קוו אנטה,  -שקרוי 'מאזן הנוחות' 

מאזן נוחות להבדילו מסיכויי  -שינויו של הססטוס קוו, נזקים בלתי הפיכים וכיוצ"ב 

 העתירה לגופה שאני רואה בהן יסוד מישני בבקשה."

וכחי, הן סיכויי ההליך והן מאזן הנוחות נוטים לטובת קבלת הבקשה למתן צו בנסיבות המקרה הנ  .18

 ביניים.

טרם נפנה לניתוח האמור, יצוין כי בזמן שהעתירה תלויה ועומדת המשיבים פועלים באופן אקטיבי   .19

 קוו ולקביעת עובדות בשטח. -לשינוי הסטטוס

לאשר לעוד  3-1על ניסיון המשיבים  כך, כבר במסגרת הבקשה הראשונה לצו ביניים, עמדו המבקשים  .20

במספר המוסדות  50%שישה מוסדות לפתוח מסלולים בהפרדה על בסיס מין (גידול של כמעט 

האקדמיים שיפעילו תוכניות כאלו) ובמתכונת של לימודים בהפרדה על בסיס מין בתוך הקמפוס הכללי, 

מובן, יעה בשוויון ובכבוד. מתוכנת שהמשיבים עצמם מודים שהיא מעוררת חששות מוגברים לפג

יכולים לגלות לבית המשפט הנכבד את היקף הבקשות הנדונות על ידם  3-1בהקשר זה, כי רק המשיבים 

להרחבת מסלולים בהפרדה על בסיס מין במח"רים קיימים, להקמת מח"רים חדשים  בימים אלו

 ולפתיחת תוכניות בהפרדה על בסיס מין בקמפוסים הכלליים. 
 ההליך ב. סיכויי

 כמפורט בעתירה, סיכויי ההליך גבוהים מאוד.   .21

תנאי שניתן היא כי בית המשפט מצא -בהקשר זה, לא יכולה להיות מחלוקת כי משמעות הצו על  .22

 שקיימת עילה לכאורה, וכי נטל ההוכחה עבר לכתפי המשיבים.

שופטי בית  בהמשך לאמור, לא יכולה להיות מחלוקת כי ההלכה הפסוקה דהיום, בהרכב מורחב של  .23

 המשפט העליון, היא שהפרדה היא תמיד אפליה. כך, על פי הפסיקה: 
 הינה מעצם טבעה בלתי שווה (”separate but equal“) 'מדיניות של 'נפרד אבל שווה"

)"inherently unequal" .( נחת התפיסה כי הפרדה משדרת עלבון כלפיביסוד גישה זו מו

ת את השוני בינה לבין האחרים, ומקבעת תחושות קבוצת מיעוט המוצאת מן הכלל, מחדד

 258) 1, פ''ד נד(קעדאן נ' מינהל מקרקעי ישראל 6698/95בג"ץ (" של נחיתות חברתית

)2000((. 

כמפורט בעתירה בהרחבה, בית המשפט הנכבד, כמו גם הערכאות הדיוניות, מעולם לא התירו קיומו של   .24

מראש משאבים, או יתנה נגישות למשאבים ושירותים,  הסדר בו גוף המספק שירותים ציבוריים יקצה

במין של מבקש השירות. כל הסדר שהובא לפתחו של בית המשפט שביקש להכשיר הדרת נשים משירות 

ציבורי או הפרדה בין גברים ונשים בנגישות לשירות ציבורי, בין אם ברחובות, באוטובוסים, בתחנות 

 נפסל.  –רדיו וכיו"ב 

קבות הערות בית המשפט לעניינים מנהליים, הסכימה המדינה להצעת בית המשפט אך לאחרונה, בע  .25

והחליטה לבטל מכרז של משרד התיירות שהזמין הצעות לקיום קורסי הכשרה מקצועית בהפרדה על 

 )). 14.2.2018( שדולת הנשים נ' משרד התיירות 3045-10-17בסיס מין (עת"מ 

. יחד עם זאת, כידוע, בית המשפט יסטה ת מההלכות שלומובן, כי בית המשפט הנכבד מוסמך לסטו  .26

 מהלכות שלו עצמו רק במשורה, והנטל על הטוען לכך כבד. 
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אותה  ריתרה מכך, גם לגופם של דברים, לא בלבד שאין מקום לשינוי ההלכה, אלא שיש מקום לאשר  .27

  בקול צלול וברור.

אך יציינו, ממעוף הציפור, כי הצבת מין  משפורטו הדברים בהרחבה בעתירה, לא ירחיבו העותרים כאן,  .28

, כקריטריון שעל פיו מוגבלת האפשרות של פלוני או או בקבלת מילגה כקריטריון בקבלה ללימודים

אלמונית להשתתף בשיח האקדמי, או כקריטריון שעל פיו מוגבלת האפשרות של נשים ללמד, פוגעת 

ות לשוויון מאחר שהיא חותרת תחת האוטונומיה בזכות לשוויון בשני מישורים. ראשית, היא פוגעת בזכ

אותה) באופן קטגורי כשייך לקבוצה מסויימת, מובחנת ומובדלת.  –של הפרט, ומסווגת אותו (ובעיקר 

שנית, היא פוגעת בזכות לשוויון נוכח הזיקה הישירה והבלתי ניתנת לאיון בין הפרדה לבין הקצאה לא 

 אליים. שוויונית של משאבים סימבוליים ומטרי

אינן מציגות ולו מתווה לטיעון חוקתי, וודאי שאינן מבססות,  3-1למול נטל זה, תשובות המשיבים   .29

 במישור העובדתי, את הטענות המוזכרות, בעירבוביה, במסגרת התשובות. 

נתונה הזכות לערוך "מקצה שיפורים" במסגרת תצהיר התשובה. אלא שהעובדה  3-1אמנם, למשיבים   .30

להציג כל טיעון משפטי סדור, בהתאם למבחני פסקת ההגבלה, מלמדת כי סיכוי העתירה  שלא טרחו כלל

 גבוהים. 

מעלה כי לא בלבד שאלו לא הציגו טיעון  3-1בהמשך לכך, כפי שידון להלן, העיון בתשובת המשיבים   .31

 ם. משפטי סדור, אלא שגם התשתית העובדתית בתשובות אלו, הוצגה באופן שמגלה טפח ומסתיר טפחיי

 כתשתית עובדתית להחלטתם הוא סקר העמדות 3-1בהקשר זה, המסמך היחיד שהציגו המשיבים   .32

באשר לנכונותם ללמוד  שאינם מוכנים להשתלב בהשכלה הגבוהה כלל) יהציבור החרדי (לרבות מבקרב 

 בהפרדה או בלימודים מעורבים. 

 .נוכח אי גילוי של נתונים רלבנטיים, והקשיים שבו בולטים במיוחד סקר זה מגלה טפח ומסתיר טפחיים  .33

כפי שיפורט להלן בתמצית, כבר מסקר העמדות עצמו ניתן להטיל ספק ממשי בטענה כי הפרדה על בסיס 

מין היא "הכרח", וודאי שגילוי הנתונים המוסתרים, אודות תנאי הקבלה לתוכניות בהפרדה, אודות 

יטה הפתוחה והמכינה באוניברסיטה השתתפות חרדים במסגרות שלא בהפרדה דוגמת האוניברס

 העברית, יחלישו עוד יותר את התשתית העובדתית הרעועה מלכתחילה.

נעמוד אם כן בתמצית בלבד על התשתית העובדתית שכבר גולה, ועל הפערים בה, ומובן כי האמור כאן   .34

  הוא לצורך הבקשה הנוכחית, ואינו ממצא את טענות העותרים בעניינים אלו.

ה טרם גולו הנתונים שביסוד סקר העמדות, גם מסקנותיו הגלויות לא תומכות במדיניות הגם שעד כ  .35

המשיבים (וזאת, לצד הפגם המשמעותי שבאי פרסומו לפני השימוע הציבורי, באופן שהיה מאפשר את 

 ההתייחסות אליו). 

כבר קיימים כך, הגם שהמחקר סובל מקשיים מתודולוגיים (לרבות עריכת הסקר על רקע מציאות שבה   .36

מסלולי לימוד בהפרדה, וכן סקירה של מי שכבר לומדים או למדו בהפרדה), והגם שחרף בקשות חוזרות 

עולה ונשנות לא הועברו השאלון והנתונים עליהם מבוסס המחקר, ממעט המידע המפורט במחקר עצמו, 

ם בהשכלה גבוהה כי רק כשביעית מהנשאלים ראו בחשש מפגיעה בציביון החרדי כחסם מפני לימודי

(ולא נמסרו נתונים באשר לאחוז מבין אלו אשר סבורים כי הסדרי הפרדה על בסיס מין יכולים להפחית 

 את החסם האמור). 

מהציבור החרדי מוכנים להשתלב בלימודים אקדמיים כלל ועיקר.  54%-על פי המחקר עצמו, רק כ  .37

ים ללמוד לימודים בהשכלה גבוהה מוכנים ממילא, הנתון הרלבנטי לענייננו הוא כמה מהחרדים שמוכנ

ללמוד במתכונת ללא הפרדה. ממצאי המחקר אינם מספקים נתונים אלו (ואת הנתונים הגולמיים, 

כאמור, מסרבת המדינה לגלות). יחד עם זאת, תחת ההנחה כי מי שממילא מסרבים לכל סוג של 
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מהנשים  35%-מהגברים החרדים ו 44%עולה כי לימודים אקדמיים גם התנגדו ללימודים מעורבים, 

  1.החרדיות אינם מתנגדים ללימודים במסגרות מעורבות

עוד עלה מהמחקר הוא שכאשר הנשאלות היו סטודנטיות שכבר למדו לתואר ראשון בהפרדה על בסיס   .38

קרי, כי השתתפות במסגרת המקיימת  מין, נכונותן ללמוד לתואר מתקדם בהפרדה על בסיס מין פחתה.

 ל בסיס מין מביאה להתגברות ההתנגדות למסגרות מעורבות.הפרדה ע
לקבלת הנתונים על בסיסם בוצע הסקר, ותשובה  24.12.2017מיום  1-3: פניה למשיבים 1נספח 

 .25.12.2017מיום 

ראיות אחרות, שמצויות בידי מל"ג, ואשר מלמדות כי ההפרדה אינה הכרח להשתלבות בהשכלה   .39

 ט הנכבד. הגבוהה, לא גולו לבית המשפ

במכללה האקדמית צפת מסמכי מל"ג המלמדים כי לאחר סגירת מסלול בהפרדה לא גולו כך, לדוגמא,   .40

 . להפתיע אחוז החרדים שעזבו את תוכנית הלימודים היא נמוך(שנפתח מלכתחילה שלא כדין) 
: העמודים הרלבנטיים מפרוטוקול ועדת ההיגוי לתוכנית להנגשת ההשלכה הגבוהה  2נספח

 .4.11.2015כלוסיה החרדית מיום לאו

שאינן בהפרדה ובראשן במסגרות ולומדים בדומה, לא גולו הנתונים אודות היקף החרדים שלמדו   .41

האוניברסיטה הפתוחה, לא גולו הנתונים אודות היקף הלומדים במכינות לחרדים במוסדות בהם 

 . הלימודים האקדמיים עצמם אינם בהפרדה (דוגמת האוניברסיטה העברית)

 

נתון מרכזי נוסף שלא גולה הוא תנאי הקבלה למסלולים בהפרדה, למול המסלולים המקבילים שלא   .42

בהפרדה (נתון שאין ספק שמצוי בידי מל"ג, ומובן כי ככל שהפער גדול יותר, כך המשמעות היא שיותר 

 הפרדהמהסטודנטים במסלול המופרד לומדים במסלול זה בשל חוסר אפשרות לבחור בחלופה שאינה ב

 ).ומתומרצים ומנותבים ללימודים הנפרדים

ולבסוף, לא הוצגו נתוני ההצלחה של תוכניות לימודים בהפרדה אלו, אשר למיטב הידיעה מתאפיינות   .43

באחוזי נשירה גבוהים מאוד נוכח הקשיים הלימודיים (ומשכך, ספק אם יש ממש בטענה, הנטענת בחצי 

הלימודים שכן רק בדרך זו יצליחו הגברים החרדים לגשר על פה, כי יש צורך בהפרדה לאורך כל שנות 

  הפער ברמת הלימודים בינם לבין סטודנטיות חרדיות ולבין מי שאינם חרדים).
                                                        

 פילוח התשובות הוא:  1

 בכלל נשים גברים  

 59.9 64.2 55.3 רבה ובינונית

 7.3 7.8 8.8 מועטה

 32.8 28 35.9 בכלל לא
 

  כלליות שאינן מותאמות לחרדים –מידת העניין בלימודים אקדמיים במסגרות מעורבות 

 בכלל נשים גברים  

 14.6 11.1 17.8 רבה ובינונית

 6.4 6.1 6.6 מועטה

 79.1 82.7 75.6 בכלל לא
 

נונית ומועטה לבין אלו שרוצים ללמוד במידה רבה או משכך ההשוואה בין כל המתעניינים בלימודים מעורבים, במידה רבה, בי
 בינונית מעלה את הממצאים הבאים:

 בכלל נשים גברים

44% 27% 35% 
      

נתונים על המעוניינים ללמוד בהפרדה מלאה "במידה רבה" ללא צירוף אלו שמתעניינים בלימודים במידה בינונית קיימים רק 
, 61%-עבור רבה+בינונית).  אחוז המתעניינים בלימודים מעורבים בקבוצה זו כבר מגיע ל 59.9%(בהשוואה ל 34.6%עבור הכלל 

 .68% -האחוז עולה ל 35-ובקרב צעירים בני פחות מ
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לא כך)  –את מבחן התכלית הראויה (ולגישת העותרים  3-1במצב דברים זה, אף אם יצלחו המשיבים   .44

 ות נמוכים ביותר. הרי שודאי שסיכוייהם לצלוח את שלושת מבחני המידתי

לענייננו, בשלב הנוכחי, יש לקבוע כי על יסוד התשובה המקדמית (לרבות התשובה לצו הביניים הראשון   .45

 שהתבקש), סיכויי ההליך נוטים בצורה מובהקת לטובת העותרים. 
 מאזן הנוחותב. 
 ו. במסגרת צו הביניים המבוקש, מתבקש בית המשפט הנכבד להותיר את המצב הנוכחי על כנ  .46

מוסדות אקדמיים מקיימים הסדרים  14המצב הנוכחי, לגישת העותרים, אינו מצב ראוי. מציאות שבה   .47

שבהם יש מסלולים יעודיים הפתוחים לגברים בלבד ומסלולים יעודיים אחרים הפתוחים לנשים בלבד, 

שבו מין הוא מצב שקשה לקבלו. מציאות שבה אלפי סטודנטים וסטודנטים מוכפפים לסדר יום אקדמי 

מעמד מקצועי הוא קריטריון רלבנטי בפעילותם האקדמית אינה ראויה. ומציאות שבה מרצות מקבלות 

מרצים, ואפשרויות הוראה שונות, רק בשל מינן, היא מציאות שהייתה צריכה להעלם זה של שונה מ

 מהעולם לפני עשרות שנים. 

בשירותים ציבוריים ובמרחבים ציבוריים גם בהתבוננות רוחבית על הסדרי ההפרדה בין גברים ונשים   .48

בישראל, המצב היום הוא מצב שמערער את יסודותיה של הדמוקרטיה. ממציאות שהייתה לפני עשור, 

שבה האיסור על הפרדה על בסיס מין במרחבים ציבוריים ובשירותים ציבוריים הייתה מובנת מאליה, 

הסדרי בוריים ושירותים ציבוריים בהם למצב שבו אין כמעט מרחבים צי 2018עברה ישראל בשנת 

הפרדה מתקיימים כדבר שבשגרה, ומוצדקים על ידי שיקולים והנחות לא בדוקות, בדבר צורך תרבותי 

רבים מהם במימונה של המדינה  – כיום יש מקומות תעסוקה בהפרדהאו קידום מטרות שוקיות. 

ברחובות, ישנם הסדרי הפרדה עות ודרישות צניבשירות המדינה, ישנם הסדרי הפרדה  ולעתים אף

, ישנם הסדרי ומשרדים דוגמת משרד החינוך אירועים ציבוריים המתוקצבים על ידי רשויות מקומיותב

לחלוטין מנשים).  ״סטריליים״מרחבים בצבא הפרדה מחמירים במיוחד בשירות הצבאי (ולמעשה, ישנם 

, תופעה י ספר והם מציאות החיים בפועלכתובים עלולצד אלו יש עוד אינספור הסדרי הפרדה שאינם 

 . המכונה ״הפרדה אפורה״

אלא שבמסגרת הבקשה הנוכחית אין בית המשפט נדרש למציאות קשה וחמורה זו. הוא אפילו לא   .49

 מתבקש להשהות, לתקופת העתירה, את הסדי ההפרדה הקיימים כיום במסגרת האקדמיה בישראל.

 רחבת הסדרי ההפרדה באקדמיה מעבר להיקפם הנוכחי. , האוסר על הצו מינוריהצו המבוקש הוא   .50

 כפי שיפורט להלן, לא יכול להיות ספק כי מאזן הנוחות נוטה לטובת העותרים.  .51

 אינה הפיכה.  –, הפגיעה הישירה בזכות לשוויון ולכבוד של מרצות וסטודנטיות ראשית  .52

מרצות  –וד נשים הרחבת הסדרי ההפרדה הקיימים היום לאוכלוסיות חדשות, משמעותה כי ע  .53

וסטודנטיות (וכן, במידה פחותה, סטודנטים) יוכפפו להסדרים שבהם המין שלהן הוא חלק מהאופן שבו 

 נבחנת כשירותן לפעול במרחב האקדמי. 

בהקשר זה, גם אם העתירה תתברר בקבועי זמן קצרים מאוד, לא ינתן בה פסק דין לפני שתחל שנת   .54

ן זה, אפשר יר בקבועי זמן מקובלים לעתירות חוקתיות ממהלימודים תשע"ט, ואם העתירה תתבר

לפי החלטות המל״ג  שתוכנית החומש הנוכחית כולה תסתיים, וחדשה תחל, בזמן שהעתירה מתבררת.

 והנושאים על סדר יומה, תכניות חדשות עומדות להיפתח בשנת הלימודים הקרובה ובשנים העוקבות. 

דים חדשות, ופתיחת מוסדות לימוד, אינם הליכים קצרים, ומובן כי נזכיר, כי הליכי אישור תוכניות לימו  .55

ההחלטות שיתקבלו בזמן שהעתירה תלויה ועומדת ישפיעו על המוסדות האקדמיים, על סגל ההוראה 

 ועל סטודנטים וסטודנטיות לעוד שנים ארוכות.
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ית, והחל בעתירה השנה את שנתו הרביע "חוגג"בהקשר זה, נזכיר כי בפועל עסקינן בהליך משפטי ה  .56

יה לגיבוש תוכנית החומש החדשה , שהובילה לקיומו של השימוע הציבורי, ולאחר2014קודמת בשנת 

 ולעתירה הנוכחית.

, סטונדטים הפונים ללימודים בהפרדה על בסיס מין מסתמכים על המצג המוצג להם, כי הלימודים שנית  .57

, ספק אם יש מקום לכבד הסתמכות זו, ככל יתקיימו לאורך כל שנותיהם בהפרדה על בסיס מין. אמנם

שיקבע כי ההפרדה פוגעת בזכויות חוקתיות. יחד עם זאת, מובן כי אין להכשיל סטודנטים ולהעמידם 

 במצב בו הם נרשמים מראש לתוכנית בהפרדה, ולאחר מכן אפשר שיקבע שתופסק ההפרדה.

כזו או אחרת מיום מתן פסק דינו, בהמשך לאמור, תחת ההנחה שבית המשפט יתן "תקופת התארגנות"   .58

ככל שתתקבל העתירה, ועד להפיכת האיסור על הפרדה על בסיס מין למוחלט, המצב הנוכחי, של העדר 

צו ביניים, יוצר תמריץ משמעותי לקביעת עובדות בשטח, ולהרחבת היקף מסלולי הלימודים בהפרדה על 

 ולי לימודים אלו.בסיס מין, הן מבחינת הכמות, והן מבחינת טיבם של מסל

, נדונה התופעה של מסלולים בהפרדה על בסיס 3.10.2017בהקשר זה, במסגרת הבקשה לצו ביניים מיום   .59

מין "בשולי הקמפוס" נוכח בקשות של שישה מוסדות אקדמיים לפתוח מסלולי לימודים ממן זה, ועל 

יס מין נעשית בתוך יסוד המצג שנכלל בתוכנית החומש כי מסלולים שכאלו, בהם ההפרדה על בס

נזכיר, כי מל"ג עצמה קבעה ביחס לתוכניות מסוג זה כי: "הפרדה מגדרית  הקמפוסים, אינם קיימים.

בתוך הקמפוסים עשויה להעלות קשיים. ראשית, רעיון זה טומן בחוב לגיטימציה של הפרדה במרחב 

שאינם חרדים, שהלימודים הקמפוס הכללי. כמו כן, מודל זה גם עלול לפגוע בסטודנטיות וסטודנטים 

  להחלטת מל"ג) 48.5בהפרדה מגדרית "מתקרבת" אליהם" (סעיף 

בניגוד למה שמתירה תוכנית החומש באופן מפתיע (ומדאיג), במענה לבקשה לצו ביניים התברר כי   .60

הראשונה, ולמוצהר בתוכנית החומש השניה, ישנן כבר לא מעט תכניות שהביאו את ההפרדה המגדרית 

מכללת בית ברל כבר הפעילה, באותה עת, תוכנית ם הקיימים, במה שמוגדר בשוליהם. לקמפוסי

לימודים בהפרדה בתוך הקמפוס, תוכנית שלא הוזכרה כלל במסגרת השימוע הציבורי, ושאין לה זכר 

בתוכנית החומש. עוד התברר כי לצד מעורבותו של הטכניון במבח"ר, הוא מקיים גם בקמפוס הראשי 

פרדה על בסיס מין (הגם שלא ברור האם הכוונה ללימודי מכינה, או שישנן כיתות לימודים לימודים בה

  לתואר ראשון בתוך הקמפוס שהכניסה אליהן מותרת רק לאחד המינים).

לאחר מכן, מתשובתה המקדמית של אוניברסיטת בר אילן התברר כי גם היא מפעילה תוכנית לימודים   .61

פוס, היא מחזיקה סגל מנהלי נפרד לסטודנטים ולסטודנטיות (כך בהפרדה על בסיס מין בשולי הקמ

שגבר יזכה למענה של גבר בלבד) וככל שניתן להבין מהתשובה, במרחב זה מתקיימת הפרדה על בסיס 

מין גם בשטחים הציבוריים (לעניינים אלו, ולהפרות נוספות של הוראות מל"ג עצמה, נשוב בהמשך 

לבקשה לצו ביניים תוכנית זו של אוניברסיטת בר אילן  3-1ל המשיבים זאת, הגם שבתשובה ש הדברים).

   כלל אינה מוזכרת.

התנהלות זו אינה חריגה לתוכניות הלימודים בהפרדה על בסיס מין. מלכתחילה, החלו תוכניות אלו ללא   .62

לעובדות  . המידע הגלוי אודות התוכניות תמיד ניתן שנים ארוכות לאחר שהן הפכוהסדרה, תכנון ופיקוח

 מוגמרות.

ויודגש, כפי שגם מל"ג עצמה ציינה, הכנסתם של הסדרי הפרדה על בסיס מין לתוך הקמפוסים הכלליים   .63

בין הציבור החרדי לציבור הכללי, וחושפת את  3-1מבטלת את ההפרדה המלאכותית שעושים המשיבים 

ת אלו נשים הלומדות ועומדות חומרת הפגיעה בשיוויון ובכבוד של כלל הנשים בישראל. במסגרת תוכניו

בקמפוסים הכלליים, ממושטרות במשטר ההפרדה, ואזורים וכיתות בקמפוס בו הן לומדות סגורים 

אכן, כפי שפורט בעתירה, ההפרדה, גם כאשר היא בקמפוס נפרד, משליכה על כלל  בפניהן רק בשל מינן.
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ת ההפרדה כחלק מהקמפוס הכללי החברה ועל המרצות והסטודנטיות במוסד האקדמי כולו. אלא שהצב

 הופכת את הפגיעה האמורה לגלויה, חשופה ובוטה. 

המצב הנוכחי יוצר תמריץ למוסדות להאיץ את הליכי אישור תוכניות בהפרדה  –לסיכום היטב זה, יצוין   .64

על בסיס מין, ואת הרחבת התוכניות הקיימות. זאת, על יסוד ההנחה הסבירה כי ידרש פרק זמן לא 

על לסיום בירור העתירה, ולאחר מכן תינתן להם תקופת התארגנות מסוימת או שתעמוד להם מבוטל 

 זכות לפיצוי בגין הפסקת תוכניות אלו ממל"ג. 

של הלימודים בהפרדה על בסיס מין הוא אפקט שממילא, גם פסק דין חלוט  , "אפקט ההילה"שלישית  .65

ת וחברתיות של בין נשים בלבד ובין גברים לא יכול לצמצמו מרגע שנוצר. כינון של רשתות מקצועיו

בלבד, יעצב את המרחב הציבורי, את שוק העבודה, ואת המבנה החברתי כולו במשך שנות דור לאחר 

סיום הלימודים בהפרדה. גם אם יופסקו היום כל הסדרי ההפרדה על בסיס מין במוסדות להשכלה 

על בסיס מין בהשכלה הגבוהה הוא מחיר גבוהה, המחיר של השנים הארוכות שבהם התקיימה הפרדה 

שהחברה הישראלית כולה תשלם במשך שנים ארוכות קדימה. מתן צו הביניים הכרחי, בהקשר זה, על 

מנת למנוע את התרחבותם של הנזקים שיגרמו מהסדרי הפרדה, נזקים שלא ירופאו אף אם תתקבל 

 העתירה וינתן פסק דין לטובת העותרים. 

. ברי, כי כבר התוכניות הקיימות נגדי משמעותיה בזכויות אדם, אין כל שיקול למול הפגיעה החמור  .66

מסוגלות לתת מענה לחרדים המעוניינים להשתתף בהן. במקרה בו תוכנית זו או אחרת אינה קיימת 

המסלול  האוניברסיטה הפתוחה או במסגרת במסלול המופרד, יכול הסטודנט להשתתף בה במסגרת

דאי שאין כל נזק שיגרם מדחיית הפיילוט של יצירת מסלולי לימוד בהפרדה על הכללי. בהמשך לכך, ו

 בסיס מין בתוך הקמפוסים על להשלמת הדיון בהליך הנוכחי.

יתרה מכך, מתן צו הביניים המבוקש יביא גם ליצירת תמריץ למשיבים, ככל שהם מבקשים להמשיך   .67

 את ההליך במהירות.אקדמיה, לקדם ולהרחיב את הסדרי ההפרדה על בסיס מין ב

עולה הוא כי מתן הצו יבטיח כי לא תגרם החמרה נוספת בפגיעה בזכות לכבוד ולשוויון של , המהמרובה  .68

נשים, מרצות וסטודנטיות, וכי הפרקטיקה של סימון נשים על פי מינן ועיצוב המרחב הציבורי בהתאם 

בזמן שהעתירה תלויה ועומדת. ככל באופן שבו יהיה קשה להחזיר את הגלגל לאחור למין לא תתרחב 

שתתקבל העתירה ויתקבלו טענות העותרים, ממילא לא יהיה בפסק הדין כדי לתקן את הנזקים שכבר 

נגרמו בשל ההפרדה, ושנגרמים ברגעים אלו, ולכל היותר הוא ימנע נזקים עתידיים. מנגד, ככל שתידחה 

, לכל היותר מדובר בדחיית מסויימת העתירה, יוכלו המשיבים להמשיך מהנקודה הנוכחית. קרי

בניסיות המשיבים להרחיב את הסדרי ההפרדה על בסיס מין הקיימים, ולכונן הסדרי הפרדה גם בתוך 

 הקמפוסים הכלליים.

יצוין, בסיומו של פרק זה, כי העותרים מודעים לכך שניתן היה לבקש צו רחב יותר, במסגרתו יוקפאו גם   .69

לא יקלטו סטודנטים חדשים לתוכניות בהפרדה על בסיס מין). יחד עם  התוכניות הקיימות (ולמצער,

זאת, בשלב הנוכחי, ומתוך תקווה כי ההליך יקודם במהירות האפשרית, מבקשים הם כעת רק צו 

האוסר על הרחבת התוכניות של לימודים אקדמיים בהפרדה על בסיס מין. מובן, כי ככל שבית המשפט 

 יותר, העותרים מסכימים לו.  סבור שיש מקום למתן צו רחב
ג. אף לו יאמץ בית המשפט דוקטרינה של "נפרד אך שווה" לא יהיה בכך כדי להושיע את 

 הסדרי ההפרדה על בסיס מין במתכונתם הנוכחית 
כאמור לעיל, לגישת העותרים אין מקום לסטות מההלכה הפסוקה כי נפרד אינו שווה. אלא שגם אם   .70

סטות מההלכה הקיימת או להפוך אותה, לא יהיה בכך כדי להציל את יחליט בית המשפט הנכבד ל

 הסדרי ההפרדה במתכונתם הנוכחית. 
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עצמם, הסדרי ההפרדה במתכונתם הנוכחית הם הסדרים  3-1זאת, שכן על פי תשובות המשיבים   .71

שלומד  בין הגברים והנשים הלומדים ומלמדים במסגרות המופרדות, ובין מי –שיוצרים אי שיוויון כפול 

 במסגרות המופרדות למי שאינו לומד במסגרת מופרד. 

 נפרט.  .72

כל מוסד הציע את אותן תוכניות לא היה ולו מועד אחד שבו  פתיחת התכניות המופרדות לחרדיםמאז   .73

כפי שפורט בעתירה, על יסוד מסמכי מל"ג, אין כיום ולו מוסד אקדמי אחד  – אקדמיות לנשים ולגברים

 אינם מכחישים זאת 3-1המשיבים דה, ומציע תוכניות זהות לגברים ולנשים. המקיים לימודים בהפר

מספיק שיש תוכנית מחשבים לנשים באשקלון כדי לרפא את היעדרה של תוכנית שטענתם  (וברי, כי

 . )כזאת בחיפה, לא יכולה להתקבל

בהקשר זה, לתשובה המקדמית).  133יחד עם זאת, הם טוענים, כי מקור הפער הוא בביקוש (סעיף   .74

 העובדתי, באופן מובנה ותמיד:  תשובת המשיבים עמומה. ככל שניתן להבין, טענתם היא כי במישור

מקום בו ניתן היתר לפתיחת תוכנית בהפרדה לאחד המינים במוסד פלוני ניתן גם היתר לפתוח את   .א

 אותה התוכנית למין השני;

(ואף מפרסם ומשווק  ים המופעלות אצלוהמוסד בפועל מציע לשני המינים ללמוד בתוכניות הלימוד  .ב

 ;את שני המסלולים בצורה דומה)

 בשל שיעור רישום נמוכים של אחד מהמינים, פותח המוסד באופן עיקבי רק מסלול למין השני.   .ג

, לא הציגו כל ראיות לתמוך בגרסה עובדתית זו. לא הוצגו ראיות 4-20, כמו גם המשיבים 3-1המשיבים   .75

ל היתר למסלול לשני המינים, ולא הוצגו ראיות של המוסדות כי הם פעלו בפועל המלמדות על קיומו ש

לפתיחת מסלול לשני המינים אך החליטו לאחר סיום תקופת ההרשמה שלא לפתוח את המסלול לאחד 

 המינים בשל ביקוש נמוך. 

לא היה בכך כפי שפורט בעתירה, לגישת העותרים גם לו היו מוכיחים המשיבים את טענתם העובדתית,    .76

כדי לסייע להם. ראשית, מהטעם שכל הפרדה בהשכלה הגבוהה היא אסורה, ושנית, מהטעם שגם 

באותם מקומות חריגים בהם מותרת הפרדה, תנאי בלעדיו אין הוא כי בפועל לא יפגע אף איש או אישה 

נו לא יכול מההפרדה, גם אם משמעות הדבר הקצאת תקציב יעודי על מנת לתת מענה לפרט שרק בשל מי

 להשתתף בפעילות המיועדת למין השני.

מכל מקום, משאין ספק שלא פתוחות בפני המינים השונים אותן האפשרויות באותו מוסד (ואף לא   .77

בכלל), מובן כי הנטל העובדתי והמשפטי הוא על המשיבים, הן מאחר שתמיד הנטל להראות שפגיעה 

 , מאחר שמדובר במובהק בטענה של הודאה והדחה. בשוויון היא מידתית הוא על הטוען לכך, ושנית

לענייננו, הממצא העובדתי היחיד שניתן לקבוע על יסוד כתבי הטענות שהוגשו הוא כי בפני גברים ונשים   .78

לא פתוחות אותן חלופות ללימודים בהפרדה על בסיס מין. לא ניתן לקבוע כי הטעם לכך הוא בהעדפות 

 איה לטענה זו. הציבור, משלא הובאה ולו ראשית ר

נשים מופלות במלגות (בתחילה לא ניתנו כלל מלגות לנשים והיום  תחילת תוכנית החומש הראשונהמאז   .79

לא ניתנו מלגות לימודים לנשים  2013מודים בפה מלא, כי עד לשנת  1-3המשיבים  – הן בתעדוף נמוך)

לתשובה  118-120ת (סעיפים , נשים הן בתעדוף נמוך יותר בקבלת מלגו2013כלל, וכי גם החל משנת 

המקדמית). הטעם שניתן להעדפה זו, של גברים חרדים על פני נשים חרדיות (ושל חרדים כמכלול על פני 

מי שצרכיהם הכלכליים דומים ושאינם חרדים) הוא בטענה לקיומו של צורך מוגבר לעודד גברים חרדים 

העומדת לדיון בעתירה זו, מבטיחים יתרה מכך, בתכנית החומש הנוכחית  להשתלב בשוק העבודה.

שנים  4להשוואת  המילגות בין גברים ונשים, וזאת כמעט  במועד לא ידוע בעתיד המשיבים כי יפעלו

, וחרף העובדה שעמדתם הנוכחית 2014-אחרי שטענת האפליה במילגות עלתה בעתירה הראשונה, מ
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 . ה על כנהתומכת, כפי שהוגשה לבית המשפט הנכבד, תומכת בהותרת האפלי

מהצגת נתונים  יצוין כבר עתה, כי המשיבים לא פירטו בתשובתם מהם התנאים לקבלת המלגה, ונמנעו  .80

של מספר הסטודנטים במוסדות שאינם בהפרדה המקבלים מלגה זו, ושל החלוקה של המלגות בין 

 הסטודנטים הגברים והסטודנטיות הנשים.  

של המוסד העיקרי, ומשכך לחלק מהנרשמים אין כלל  תנאי הקבלה ללימודים במח"רים נמוכים מאלו  .81

המשיבים לא מוכנים לגלות מהם תנאי הקבלה ללימודים  – חלופה של לימודים במוסד העיקרי

במח"רים למול תנאי הקבלה לאותה תוכנית לימודים במסלול הכללי. יחד עם זאת, כבר מתשובת 

 133הכללי והמסלול המופרד (ראו סעיף עולה כי תנאי הקבלה אינם זהים במסלול  3-1המשיבים 

  לתשובה המקדמית).

בהמשך לאמור, כפי שעולה מתשובת המשיבים, כמו גם מפרסומים בתקשורת, ישנם סטודנטים רבים   .82

שמתקבלים לתוכניות בהפרדה על בסיס מין גם מבלי שהם עומדים ברף הקבלה של מוסדות אלו, ואף 

גה. ברי, כי סטודנטים אלו לא היו יכולים להתקבל, אף לא ללא תעודת בגרות, במסגרת של קבלה חרי

במתכונת של קבלה על תנאי, למסלול הכללי (ומובן, כי לאחר חשיפת מלוא הנתונים בענינים אלו על ידי 

 המשיבים, יהיה ניתן להשלים טיעון בסוגיה האמורה). 

ה לא מבוטלת של מועמדים עצמם, באופן מובנה וקבוע ישנה קבוצ 3-1משכך, על פי עמדת המשיבים   .83

ללימודים, שלהם פתוחה החלופה של לימודים בהפרדה בלבד. במילים אחרות, הפער בין רף הקבלה 

ללימודים במסגרת הכללית, ורף הקבלה ללימודים במסגרת המופרדת, יוצר באופן תמריץ ללימודים 

מתכונת לימודים, שעליו  דבר זה מערער אף יותר את תוקפו של סקר ההעדפות לגביבמסגרת הנפרדת. 

 . 1נסמכת המשיבה 

בהקשר זה, יצוין כי על בסיס פניית חופש מידע, הועבר לאחרונה לידי העותרים פרוטוקול של ועדת   .84

. במסגרת הפרוטוקול, 13.5.2013ההיגוי לתוכנית להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית מיום 

י ארכיקטקטורה בבצלאל, ולכן התוכנית הובהר כי קשה מאוד להתקבל ללימוד"צוין כי: 

רף הקבלה השונה לכך שעצמם מודעים  3-1קרי, המשיבים  ".במסגרת חרדית פופולארית

במסלול המופרד והמסלול הכללי מעודד מועמדים להגיש מועמדות לתוכניות בהפרדה, גם אם 

 הם עצמם אינם מעוניינים בהכרח בלימודים בהפרדה.
ההיגוי לתוכנית להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית מיום : פרוטוקול ועדת 3נספח 

13.5.2013. 

יצוין בהקשר זה, במאמר מוסגר, כי נראה שלפחות בחלק מהמוסדות גם תנאי הלימוד מיטיבים   .85

(מאחר שהמשיבים כולם נמנעו ממסירת נתונים כלשהם אודות תנאי  במסלולים בהפרדה על בסיס מין

רדה על בסיס מין, לרבות מספר ימי הלימוד ושעות הלימוד, לא נרחיב בעניין הלימודים בתוכניות בהפ

 זה כאן, ומובן כי עניין זה ידון במסגרת הדיון העיקרי).

התקציב עבור סטודנט הלומד במח"ר גדול משמעותית מהתקציב עבור אותו הסטודנט אם ילמד במוסד   .86

תקצוב ייעודי לצורך המתוקצבים וסדות לעתירה, מקבלים המ 1-3תשובת המשיבים  על פי – הכללי

בנוסף על התקצוב שניתן להם על פי מספר הסטודנטים, ולתמיכה הנוספית  –הקמת מח"רים, וזאת 

שניתנת למוסד על מנת להתאים את תוכניות הלימודים לציבור החרדי ולהקל על קליטתם של 

 הסטודנטים. 

ות בעבר, תמריץ לפלטפורמות לעודד קליטתם של מודים כי שיקול זה שימש, לפח 3-1למעשה, המשיבים   .87

לתשובה המקדמית).  21סטודנטים שאינם חרדים בלימודים במוסדות בהפרדה על בסיס מין (ראו סעיף 

אותו מערך תמריצים שעודד מוסדות  האםנציין, במאמר מוסגר, כי אין כל הסבר בתשובה המקדמית 
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חל  3-1, וככל שלשיטת המשיבים בעבר לא קיים כיוםלנתב סטודנטים ללימודים בהפרדה על בסיס מין 

  .שינוי במערך התמריצים, אין כל הסבר מדוע חל שינוי זה

עולה כי לגישתם אין קושי עם  1-3מתשובת המשיבים  – מרצות אינן מורשות ללמד סטודנטים גברים  .88

רדים. המשיבה מדיניות של חלק מהמוסדות האקדמיים, האוסרת על נשים ללמד בכיתות של גברים ח

, מכללת בית ברל, פיתחה את הפתרון היצירתי שעל פיו נשים ילמדו באמצעות הוראה מרחוק, ובכך 19

 ימנע המפגש האסור שבין סטודנט ומרצה אשה. 

, שעל 3-1מדובר בפרקטיקה שהיא לא חוקית בעליל. הפתרון הנרמז מהתשובה המקדמית של המשיבים   .89

וים פתוח רק לגברים "מתקזזת" מאחר שבסך הכל יש יצוג זהה פיו האפליה הנגרמת מכך שתקן מס

במוסדות בהם הלימודים בהפרדה ובמוסדות שבהם הלימודים אינם בהפרדה היא בסגל האקדמי לנשים 

טענה שנוגדת מושכלות ראשונים בדיני עבודה ובדיני איסור אפליה. אפליה, מעצם טיבה, עוסקת 

ן, מוצא, עדה, לאום וכדומה נשללה מהאדם אפשרות שהייתה האם בשל מי –במישור האינדיבידואלי 

פתוחה בפניו אלמלא אותו מאפיין. מזרחי שלא מוכנס למועדון בשל צבע עורו לא ימצא מזור בכך שהיו 

מזרחים אחרים שכן נכנסו למועדון, ושלט המצהיר על כך שמקום עסק לא יתן שירות לערבים אינו 

 לפעמים שירות לערבים. פחות מפלה אם בפועל העסק נותן 

לו היו המשיבים מוכיחים את טענותיהם במישור העובדתי, כי שיעור הנשים במסלול  ףבפשטות, א  .90

גישה  3-1המופרד זהה לשיעור הנשים במסלול הכללי (וכל הוכחה לכך לא הוצגה, הגם שבידי המשיבים 

ו אינם פומביים), לא היה בכך רשימות אנשי הסגל במסלולים המופרדים והכלליים, בעוד שנתונים אלל

כדי לסייע לטענתם. זאת, מהסיבה הפשוטה שחוק שוויון הזדמנויות בעבודה לא מתיר הצבת תנאי 

למקום עבודה שהוא מין, ולא מתיר הצבת תנאים במקום העבודה עצמו שעל פיהם סוג מסוים של 

לא מחייב את היות המרצה ממין עבודה יהיה תלוי במין של העובד (אין ספק שה"שירות" עצמו, הוראה, 

למותר לציין, בהקשר זה, כי שיטות ה"ניתור" שמציעה מל"ג, שהן חסרות תקדים במשפט  זה או אחר).

העבודה, הן מופרכות לגופן. מובן כי קבלה של כל מרצה ספציפי (ולרוב, מדובר על אדם אחד או שניים 

כלים או סמכות להתערב בסוגיה זו, והצמדת  בשנה) תלויה במאפייניו הייחודיים, למל"ג אין יכולת,

מספר המרצות במח"רים למספר המרצות במסלולים הכלליים, שאף הם מאופיינים מתת ייצוג לנשים, 

 נעדרת כל בסיס עיוני או מעשי.

עצמה, תוכניות הלימודים בהפרדה על בסיס  3-1העולה מדיוננו עד כה, הוא כי על פי תשובת המשיבים   .91

 ן שוויוניות כלל ועיקר: מין כיום אינ

 גברים ונשים; סטודנטים הן אינן מציעות אפשרויות שוות ל  .א

  ברים ונשים;סטודנטים גהן אינם מציעות תמיכה כלכלית זהה ל  .ב

 הן יוצרות תמריץ להעדפת המסלול המופרד נוכח ההבדלים בתנאי הקבלה;  .ג

 ;סלול המופרדהן יוצרות תמריץ כלכלי למוסד האקדמי לנתב סטודנטים ללימודים במ  .ד

 הן מפלות מרצות בקבלה לעבודה ובתנאים במקום העבודה.  .ה

משמע, גם אם בית המשפט הנכבד יחליט להפוך את פסיקותיו, ולקבוע את דוקטרינת "נפרד אך שווה"   .92

כחלק מהמשפט החוקתי הישראלי, עדיין דינה של מדיניות מל"ג הנוכחית, המתירה מסלולים מופרדים 

מציבה אפשרויות שונות לגברים ונשים, נותנת עדיפות למסלולי ההפרדה על  שונים לגברים ונשים,

 בטלות. –המסלולים שלא בהפרדה, ומפלה מרצות במקום העבודה 

בשלב הנוכחי, שלב הדיון בצו הביניים, ודאי שיש לתת משקל משמעותי ומכריע לעובדה שבכל מקרה,   .93

  אין לאפשר את מתכונת ההפרדה הקיימת כיום.
ות מחצית מהמוסדות המקיימים היום הסדרי הפרדה על בסיס מין מודים בהפרות ד. לפח
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 של מדיניות מל"ג עצמה
שיקול נוסף, שיש לתת לו משקל משמעותי, הוא בעובדה כי מאז החלו הסדרי ההפרדה על בסיס מין, לא   .94

על בסיס מין  היה ולו רגע אחד שבו קויימו הנחות מל"ג, ולא היה פרק זמן כלשהו שבו הסדרי ההפרדה

 תוחמו במגבלות שנקבעו להם.

לקיומן של תכניות  השנים הראשונותבמהלך עד להסדרת הנושא במסגרת תכנית החומש הקודם, כך,   .95

בישראל תוכניות מתוקצבים הפעילו מוסדות אקדמיים  2012עד לשנת  2000החל משנת  - בהפרדה

לימדו מרצים ממוסדות  בהן טרטיביות,אדמיניס "פלטפורמות" במסגרת ושני לימודים לתואר ראשון

 שונים, והלימודים התקיימו בהפרדה מלאה, לרבות הפרדה במרחבים ציבוריים. 

(ראו  מהלומדים במוסדות אלו לא היו כלל חרדים 50%לפחות לעתירה,  3-1על פי תשובת המשיבים   .96

ובכלל זאת לא נבדקה לתשובה המקדמית). עוד עולה כי לא התקיים כל פיקוח על המוסדות,  21סעיף 

זהות הנרשמים אליהם, לא התקיים פיקוח על הרמה האקדמית של מוסדות אלו והיותה מקבילה לרמה 

 האקדמית במוסדות האם, לא התקיים שוויון בתנאי הקבלה וכדומה.

, הן המכללה האקדמית אונו, לא מסרו נתונים אודות שיעור 3-1נציין, בהקשר זה, כי הן המשיבים   .97

 מבין הסטודנטים הלומדים במוסד, מיום שהתחילו הלימודים בהפרדה ועד היום.החרדים 

בפיקוח ובאישור במשך רוב שנות קיומן של תוכניות לימודים בהפרדה על בסיס מין  –אמור מעתה   .98

נתון זה משמעותי במיוחד,  מרבית המשתתפים בהן לא היו חרדים כלל ועיקר.המל"ג ובתקצוב ות"ת, 

של סטודנטים שאינם חרדים.  10%תוכנית החומש החדשה מתירה קבלת של בהתחשב בעובדה ש

בהקשר זה, לא ברור כלל ועיקר כיצד ניתן לאכוף את המספר האמור, כיצד אמור מוסד אקדמי לנהוג 

כאשר הוא צריך למלא כיתות לימוד  –מהמועמדים שאינם חרדים (בפרט  10%-כאשר יש לו יותר 

עוד למותר לציין, כי עד היום לא הוצגו בפני בית המשפט הנכבד, או בפני שיתפחו בכל מקרה) וכיו"ב. 

הציבור, נתונים על מספר הסטודנטים החרדים ושאינם חרדים בתוכניות בהפרדה על בסיס מין בין 

(וככל שאין מל"ג אוספת נתונים אלו, הרי שמדובר בהודאה  2000מאז שאושרו לראשונה בשנת השנים 

ולו באופן תיאורטי את היכולת להגביל את התוכניות בהפרדה על בסיס מין  ברורה בכך שאין לה

  לחרדים בלבד).

לפחות מחצית מהמוסדות המפעילים תוכניות  תחילת תוכנית החומש הראשונה מאזיתרה מכך,   .99

. כידוע, במסגרת תוכנית החומש הראשונה, ועד לימודים בהפרדה הודו בגלוי באי עמידה בתנאי מל"ג

חלו פועלים קמפוסים במתכונת מח"ר, המופרדים מהקמפוס הראשי. בהתאם להנחיות מל"ג, היום, ה

הלימודים במתכונת זו מוגבלים רק לתוכניות לימודים לתואר ראשון. לאחר שהוגשה עתירה בנושא, 

הובהר כי חל איסור על קיומה של הפרדה מחוץ לכיתות הלימודים, וכי חל איסור על אפליה בעבודה של 

 ות. מרצ

מהמוסדות האקדמיים המקיימים לימודים אקדמיים בהפרדה על  מחציתיחד עם זאת, בפועל כיום   .100

 בסיס מין אינם עומדים בהוראות מל"ג בגלוי.

על מנת לסבר את האוזן, להלן פירוט של פרקטיקות בניגוד להנחיות מל"ג, שהן גלויות ומוצהרות   .101

 ימים לימודים בהפרדה על בסיס מין:ומתקיימות על ידי מוסדות אקדמיים שונים המקי

), 8על פי התשובה המקדמית שהגישה האוניברסיטה לעתירה זו (סעיף  – אילן-אוניברסיטת בר  .א

מקיימת האוניברסיטה תוכנית לימודים בהפרדה ב"שולי הקמפוס". על פי התשובה, הפרדה פיזית 

וס". זאת, הגם שהנחיות "מתקיימת רק בשטח הפיזי בו מתקיימים לימודי המח"ר, בשולי הקמפ

 מל"ג אוסרות על הפרדה בכל שטח למעט בכיתות הלימוד עצמן. 
עוד עולה מהתשובה המקדמית של אוניברסיטת בר אילן כי הסגל המנהלי לגברים הוא רק של 
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גברים (שני עובדים) והסגל המנהלי לנשים הוא רק של נשים (שתי עובדות). זאת, הגם שהנחיות 

 פרדה בסגל המנהלי. מל"ג אוסרות על ה

מציינת אוניברסיטת בר אילן כי היא פועלת על מנת שנשים ילמדו בדרך של קורס מתוקשב עוד 

 (למידה מרחוק).

לצו הביניים  3-1נציין, במאמר מוסגר, כי ככל שניתן להבין מתוכנית החומש, ומתשובת המשיבים 

חלה על תחילת הפיילוט של הראשון שהתבקש, עד לאישור תוכנית החומש הנוכחית וקבלת הה

 ו, לא אושרו כלל תוכניות "בשולי הקמפוס" ולא ברור לאיז18.7.2017תוכניות בשולי הקמפוס ביום 

הסתמכה ועל אילו אדנים רגולטוריים היא  תוכנית מתייחסת אוניברסיטת בר אילן בתשובתה

 .בפתיחת התכנית

בר אילן בגין המעשים האמורים, הגם למיטב הידיעה, לא ננקטו צעדים כלשהם נגד אוניברסיטת 

 שהאוניברסיטה מסרה לידי מל"ג במישרין את כתב תשובתה המקדמית. 

על פי התשובה המקדמית שהגישה המכללה לעתירה זו, היא מקיימת  – המכללה האקדמית אשקלון  .ב

, תוכניות לימודים לנשים חרדיות בתוך הקמפוס הכללי באשקלון, ומקיימת לימודים במבנה נפרד

ביבנה, לגברים בלבד. משמע, בעוד שמל"ג התירה הפרדה בכיתות בלבד, יצרה המכללה מצב שבו 

ישנו קמפוס לגברים בלבד ביבנה (בעוד שהנשים, ככל שניתן להבין מההודעה, לומדות בכיתות 

 מופרדות בתוך הקמפוס הכללי). 
בגין המעשים האמורים, למיטב הידיעה, לא ננקטו צעדים כלשהם נגד המכללה האקדמית אשקלון 

 הגם שהמכללה מסרה לידי מל"ג במישרין את כתב תשובתה המקדמית. 

ואחד לנשים בלבד שניים  ,קמפוסים מפעיל בגלוי שלושה – בית הספר הגבוה לטכנולוגיה ירושלים  .ג

, כאשר בתוך הקמפוסים המופרדים (שבהם לומדים סטודנטים מכלל ("מכון לב") ברים בלבדגל

לוסיה) מתקיימים מסלולים נפרדים לחרדים בלבד (כך שגברים חרדים, למיטב קבוצות האוכ

 . הידיעה, אינם לומדים עם גברים שאינם חרדים)
בהתאם להנחיות מל"ג, חל איסור על הפרדה על בסיס מין למעט בכיתות הלימוד עצמן. ברי, כי 

להתפצל ואותם מרצים  הקמת קמפוסים נפרדים לגברים ולנשים (תוך שאותם חוגי לימוד נדרשים

צריכים לשמש כסגל בשני המוסדות) עומדת בניגוד להגבלת ההפרדה רק לכיתות הלימוד בלבד, 

 ולמעשה יוצרת מוסדות בהם יש הפרדה מוחלטת על בסיס מין. 

למיטב הידיעה, לא ננקטו צעדים כלשהם נגד בית הספר הגבוה לטכנולוגיה ירושלים בגין המעשים 

 האמורים.

באופן מתמיה, הגם שתשובתה המקדמית של המכללה האקדמית אונו  – האקדמית אונוהמכללה   .ד

עמודים, אין בה ולו ראשית תיאור של תוכניות הלימוד  50-לעתירה פרוסה על פני לא פחות מ

חוסר זה  הוראות מל"ג.וכיצד הם מתיישבים עם צניעות" שבו פקחי הבמוסד, הסדרי ההפרדה ו"

מין, בר במוסד המקיים את התוכנית הרחבה ביותר להפרדה על בסיס משמעותי במיוחד, משמדו

 למעט הפלטפורמות.
נחשף כי הקריה האקדמית אונו מחתימה פורסמה כתבה בה  4.1.2018יחד עם זאת, ביום 

סטודנטיות על תקנון צניעות שבו הן מתחייבות לנהוג צניעות בלבוש, בדיבור ובהתנהגות, תוך 

 ."הכללים עלולה לגרום להרחקה מהלימודים ו/או לביטול מלגות אי שמירה על"אזהרה כי 
בלי במסגרת הכתבה, כי  , צייןאונו, פרופ' יובל אלבשןדקאן הפקולטה למשפטים בקריה האקדמית 

השגחה (שלנו) על תקנון הלבוש לא יהיה קמפוס חרדי, אחד המיזמים החברתיים החשובים ביותר. 

לנשים. הם מטפלים  —יש סגל מינהלי מעיר לגברים, ואשה במסגרת הזאת, א.. "זה מאוד פשוט

 .״בתלונות, למשל על סטודנטית שבאה עם חצאית מעל לברכיים
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אור קשתי ״משגיחי צניעות באקדמיה: בקמפוס החרדי במכללת אונו אוכפים קוד : 3נספח  

 .4.1.2018לבוש״ הארץ, 

מקיימת לימודים לתואר שני ת אונו התפרסם כי המכללה האקדמי 9.2.2018לא זאת, ועוד. ביום 

הפרות אלה הוכחשו על ידי  .כיתות הלימוד עצמן, ובקמפוס המרכזי בתוך בהפרדה על בסיס מין

קשה מכללת אונו בתגובה לשאלות מל״ג במשך שנה שלמה עד שעומתה, לפי הכתבה, עם ראיות. 

 יותר של הנחיות מל"ג.  ותבוט ותלדמיין הפר

ניגוד להוראות, בקמפוס החרדי באונו הפרידו בין גברים לנשים״, אור קשתי ״ב: 4נספח  

 .9.2.2018 הארץ

ניתן להניח כי הן , ודיווחים אלו מצטרפים לפרקטיקות של הפרדה בימי הלימוד שנהגו במכללה

 ממשיכות גם כיום.

ד מובן כי הפרדה בימי הלימוד חורגת מהפרדה בכיתות הלימוד בלבד, ותוצאתה יצירת מרחב מופר

לחלוטין לגברים ולנשים. משכך, מדובר בהפרדה העומדת בניגוד להוראות מל"ג. בדומה, הפעלת 

משגיחות צניעות, בכל מתכונת, אסורה. כמו כן, אין ספק כי חל איסור על פתיחת תוכניות לתואר 

  שני בהפרדה על בסיס מין. 

ל המופרד במכללה, בשל על רקע ביקורת של מל"ג את המסלו – המכללה האקדמית תל אביב יפו  .ה

נשיא המכללה, פרופ' נחמיה פרידלנדר, מכתב בו הוא  העדר מרצים בעלי הכישורים מתאימים, שלח

מבהיר בריש גלי כי יפעל לאתר מרצים גברים וכי הוא פועל על מנת להפקיד את ההוראה "ככל שרק 

המכללה במכתב רשמי  ניתן" בידי מרצים גברים. מדובר בהודאה ברורה, גלויה וישירה של נשיא

למל"ג כי הוא מפלה ומתכוון להמשיך ולהפלות מרצות נשים. זאת, בניגוד להנחיות מל"ג 

 המאשררות את הוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה ואוסרות על אפליה של מרצות.
למיטב הידיעה, לא ננקטו צעדים כלשהם נגד המכללה האקדמית תל אביב יפו או נגד פרופ' 

 דר בגין המעשים האמורים.פרידלנ

 מקיים קמפוס "אשכול" לנשים בלבד.  – בצלאל  .ו
בהתאם להנחיות מל"ג, חל איסור על הפרדה על בסיס מין למעט בכיתות הלימוד עצמן. ברי, כי 

הקמת קמפוסים לנשים בלבד עומדת בניגוד להגבלת ההפרדה רק לכיתות הלימוד בלבד, ולמעשה 

 וחלטת על בסיס מין. יוצרת מוסדות בהם יש הפרדה מ

 למיטב הידיעה, לא ננקטו צעדים כלשהם נגד בצלאל בגין המעשים האמורים.

 .מקיימת קמפוס לגברים בלבד - המכללה להנדסה ע"ש סמי שמעון  .ז
בהתאם להנחיות מל"ג, חל איסור על הפרדה על בסיס מין למעט בכיתות הלימוד עצמן. ברי, כי 

בניגוד להגבלת ההפרדה רק לכיתות הלימוד בלבד, ולמעשה הקמת קמפוסים לגברים בלבד עומדת 

 יוצרת מוסדות בהם יש הפרדה מוחלטת על בסיס מין. 

למיטב הידיעה, לא ננקטו צעדים כלשהם נגד המכללה להנדסה ע"ש סמי שמעון בגין המעשים 

  האמורים.

משיבים לא טרחו כלל כבר כיום, עוד בטרם מתן פרטים נוספים, וחרף העובדה שמרבית ה –הווה אומר   .102

להשיב ולהסביר מה מתכונת ההפרדה על בסיס מין הנהוגה אצלם, ברור שלפחות מחצית מבין המוסדות 

להשכלה גבוהה המקיימים לימודים בהפרדה על בסיס מין עושים זאת תוך הפרת הוראות מל"ג. לפחות 

ילא, מקיימים הפרדה ארבעה מוסדות מפעילים קמפוסים שמיועדים רק לאחד המינים, ומשכך, ממ

בקמפוס כולו ולא רק בכיתות הלימוד. מוסד נוסף מצהיר שהוא מקיים הפרדה בשטחים ציבוריים 

ובסגל המנהלי, ומוסד אחר מחזיק משגיחות צניעות, מקיים הפרדה בזמני הלימוד ופותח תוכניות 

ה ברורה, הודאה לתארים מתקדמים בהפרדה. ולכל אלו מצטרפת הודאה חריגה ונדירה בכוונת אפלי
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 שודאי משקפת את הלך הרוח הכללי של המוסדות, הגם שמעטים מעלים דברים כה חמורים על הכתב. 

במציאות שבה מחצית מהמוסדות המקיימים הסדרי הפרדה על בסיס מין מודים בפה מלא שהם לא   .103

ל מניעת בהתאם להנחיות מל"ג, יש בכך טעם חזק לתמוך בבקשה לצו ביניים, ולהורות ע פועלים

 התרחבות נוספת של הסדרים אלו, עד להכרעה בהליך. 

ממילא, ככל שתתקבל העתירה יותאמו התוכניות בהפרדה על בסיס מין למתכונת ללא הפרדה. ככל   .104

 העתירה, יקבע בית המשפט את הגבולות הנורמטיביים של דוקטירנת ה"נפרד אך שווה". שתידחה

מרבית המוסדות האקדמיים המקיימים הסדרי הפרדה לצד החשיבות הרבה של העובדה ש –יודגש   .105

זאת תוך הפרה של הנחיות מל"ג, חשובה לא פחות העובדה שמל"ג לא נקטה בצעדי אכיפה  עושים

 כלשהם בקשר להפרות אלו.

בהקשר זה, מהנתונים שהציגה מל"ג בתשובתה המקדמית, לא ברור האם היא כלל פעלה לברר האם   .106

חיותיה, אך ברור שהיא לא פעלה לאכיפת ההנחיות על המוסדות המוסדות השונים עומדים בהנ

 המפרים. 
 סוף דבר

 ההליך הנוכחי עוסק בסוגיה חוקתית ראשונה במעלה.   .107

הפרדה על בסיס מין היא אסורה. מין לא יכול  –עד לעשור האחרון, המצב החוקתי והחוקי היה ברור   .108

אם מדובר בקריטריון שהוא אינטהרנטי להיות קריטריון שיכתיב את היחס לאיש או אישה, למעט 

 לשירות עצמו.

בעשור האחרון, החלו להכנס הסדרי הפרדה על בסיס מין לשורה ארוכה של שירותים ציבוריים   .109

 ומרחבים ציבוריים, ולאחרונה גם ממש למגזר הציבורי.

ותפים לה שההפרדה על בסיס מין באקדמיה היא גרסה חמורה וקשה במיוחד של המהפכה הנורמטיבית   .110

המשיבים. היא מבקשת להפוך שירות ציבור שבאופן מובנה מושתתת על ערכים של שיוויון וחופש דעה, 

לשירות ציבורי בו השוויון וחופש הדעה הם על תנאי. זהות המרצה הופכת לקריטריון הגובר על טיב 

שורים אקדמיים ההרצאה, ומינו של המועמד ללימודים הוא הופך לקריטריון מקדמי ללימודים, חלף כי

 ויכולות בלבד. 

כפי שפורט לעיל, סיכוייה הגבוהים של העתירה ומאזן הנוחות, כשלעצמם, מצדיקים את מתן צו   .111

הביניים המבוקש. הסיכוי שבית המשפט הנכבד יאמץ את הדוקטרינה של "נפרד אך שווה" אינו גבוה, 

רך השנים בהם תתברר העתירה, והנזק של המשך הפליה שיטתית של נשים, סטודנטיות ומרצות, לאו

 הוא נזק שלא ניתן יהיה לתקנו גם שנים לאחר מתן פסק הדין. 

הגם שטיעון זה לא נדרש לתמיכה, ודי בו כשלעצמו כדי להביא למתן הצו המבוקש, שני פיגומים נוספים   .112

 מחזקים אותו. 

כלל ועיקר, מביאה  ראשית, העובדה הגלויה והברורה, כי מדיניות ההפרדה דהיום אינה שיוויונית  .113

למסקנה שאפילו אם יאמץ בית המשפט הנכבד את המהפכה הנורמטיבית אליה שואפים המשיבים, 

ויקבע כי נפרד הוא שווה, עדיין יהיה עליו לבטל את מדיניות המשיבים. זאת, שכן מדובר במדיניות 

רת תנאים של ״נפרדות ליצי 1, ושאין סימנים ליכולת האכיפה של המשיבה שאינה שוויונית כלל ועיקר

 .אך שוות״

את  במשך שנים מפרים ברגל גסה 4-20שנית, העובדה הגלויה והברורה, כי לפחות מחצית מהמשיבים   .114

, (ולעיתים גם מודעת לחלוטין להפרות ולא נוקטת כל צעד בעניין) הוראות מל"ג, וכי מל"ג עוצמת עין

ניות אלו ומהפרות אלו, בזמן שהעתירה מלמדת כי מקום לעצור את הפגיעה העודפת, הנגרמת מתוכ

תלויה ועומדת. דרך אחרת, המובילה לאותה התוצאה, היא כי במציאות שבה מל"ג בעצמה מתירה 
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ביודעין הפרות של הנחיותה שלה, הנחיות שנועדו לצמצם את הפגיעה בשוויון, הוא מושתקת מלטעון נגד 

 צו הביניים המבוקש.

 כבד לייתן צו ביניים כמבוקש.אשר על כן, מתבקש בית המשפט הנ  .115

עוד מתבקש בית המשפט הנכבד להורות למשיבים, ככל שיבקשו להתנגד לבקשה זו, לכלול בתשובתם   .116

האם מתקיימת הפרדה  –תצהיר מפורט באשר למדיניות ההפרדה הנהוגה בכל מוסד ומוסד, ובפרט 

(ימים נפרדים לגברים ונשים), במרחב (קמפוסים נפרדים או שטחים נפרדים בתוך אותו הקמפוס), בזמן 

  בשירותים האדמיניסטרטיבים, והאם יש במוסד משגיחי צניעות או פיקוח אחר על הסטודנטיות.

 

 2018בפברואר  20היום, 
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