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 )ידיד בית המשפט( השלמת טיעון מטעם מרכז קונקורד

 

מתכבד מרכז קונקורד לחקר  (6 –ו  4)פסקות  20.1.2019בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 

 להשלים את טיעוניו, כדלקמן: (מרכז קונקורדקליטת המשפט הבינלאומי בישראל )

 :הטיעוניםואלה 

עמד על עיקר טיעוניו מן המשפט הבינלאומי במסגרת בקשת ההצטרפות  מרכז קונקורד .1

כי לפי אמנות זכויות האדם הבינלאומיות אשר ישראל היא  המרכזלעתירה. במסגרת זו טען 

צד להן, ישראל מחויבת לאסור הפליה בין תלמידים חרדיים ואחרים, בין נשים לגברים, וכן 

לבקשת  23 – 15)פסקות  ליה כלפי נשים העובדות במוסדות להשכלה גבוההעליה לאסור הפ

 (.בקשת ההצטרפות ; להלן:17.12.2017ההצטרפות מיום 

במסגרת אמנות אלה, כי גם אם הפרדה על פי מין כי בין היתר, , מרכז קונקורדעוד טען 

נטען כי )ג( על כן . (20פיסקה שם, ) מותרת בבתי ספר, היא אסורה במוסדות להשכלה גבוהה

סמך הגופים המפקחים על אמנות זכויות האדם והדווחים המיוחדים של המועצה לזכויות 

 .)50 – 45)שם, פסקות  אדם, כי חופש הדת אינו יכול להצדיק הפליה

 טיעונים שעלו בדיונים בבית המשפט הנכבד במסגרת העתירה.תתמקד בהשלמת טיעון זו 
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 , ע"ש שטריקס הספר למשפטים-בית
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. תכנית במוסדות להשכלה גבוהה הינן חלק בלתי נפרד מן המרחב הציבוריכיתות הלימוד  .2

 החומש העדכנית, מתירה "לפתוח כיתות נפרדות לאוכלוסייה החרדית בשולי הקמפוסים"

תשפ"ב והמלצות מדיניות -עקרונות המדיניות לתכנית הרב שנתית תשע"זל 48.6)סעיף 

אולם משום החשש כי לכרך הנספחים מטעם הכנסת(.  15מש/, נספח (החומשתכנית )להלן: 

"הפרדה מגדרית בתוך הקמפוסים עשויה להעלות קשיים" וכי "רעיון זה טומן בחובו 

(, קובעת תכנית לתכנית החומש 48.5לגיטימציה של הפרדה במרחב הקמפוס הכללי" )סעיף 

יישאר ויישמר  והמרחב הציבורי מחוצה להןכי הפרדה "תותר בכיתות הלימוד בלבד,  ,החומש

 הח"מ(. -( )ההדגשה הוספה לתכנית החומש 48.6" )סעיף כמרחב מעורב

כי כיתות לימוד "בשולי הקמפוס" אפוא, מניחה הגישה אשר אומצה במסגרת תכנית החומש  .3

ץ למרחב הציבורי וכי ניתן לקיים בהן הפרדה משום שהן אינן נתונות לאותם כללים הן מחו

החלים על הקמפוס הכללי. גישה זו מתעלמת מכך שכיתות הלימוד עצמן מצויות בליבה של 

ההשכלה הגבוהה ושל תפקוד הקמפוס כולו ולפיכך הן חלק בלתי נפרד מן המרחב הציבורי. 

ימוד בכיתה לבין הליכה במסדרון, ישיבה בספרייה או פנייה אין שום הבחנה מהותית בין הל

 למזכירות בקמפוס.

הוראות המשפט זכויות האדם הבינלאומי מדגישות זאת, כאשר הן מגדירות באופן רחב את  .4

החובה להבטיח שוויון במרחב הציבורי ומחילות אותו באופן מפורש גם על גופים פרטיים 

משנת אמנה לביטול ההפליה נגד נשים לצורותיה ל 7יף אשר קשורים לחיים הציבוריים. סע

 קובע, כי: (179, 31)כ"א  1979

ינקטו את האמצעים המתאימים כדי לבטל המדינות שהן צד באמנה 

יבטיחו, , ובמיוחד אפליה נגד נשים בחיים המדיניים והציבוריים של הארץ

 :, את הזכותבתנאים שווים לתנאי הגברים

… 

ממשלתיים הקשורים לחיים -בארגונים ובאיגודים לאלהשתתף ג. 

 .הציבוריים והמדיניים של הארץ

רחב בכוונת מכוון. בעת ניסוח האמנה עמדו הינו  )ג(7של סעיף כאן המקום להעיר, כי נוסח זה  .5

המנסחים על כך שרק ארגונים אשר התארגנותם נעשית למטרות פרטיות באופן מובהק, כגון 

טיים, לא יהיו כפופים לחובה להבטיח שוויון. מוסדות להשכלה גבוהה מועדונים חברתיים פר

 ראו: ני חברים פרטיים.ועדווכיתות הלימוד בהם אינם מ

LARS A. REHOF, GUIDE TO THE TRAVAUX PRÉPARATOIRES OF THE UNITED NATIONS CONVENTION ON 

THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN 93-98 (1993). 

על טעמים דתיים, אולם לא ניתן להסתמך על ביסודו של דבר ההצדקה להפרדה מבוססת  .6

. אמנם, ישראל הסתייגה באופן חלקי מהוראת 7טעמים כאלו כדי להתיר הפרה של סעיף 

, אך זאת על מנת להחריג באופן ספציפי את בתי הדין הדתיים, כאשר הם פועלים 7סעיף 

אישי. מוסדות להשכלה גבוהה וכיתות הלימוד אינם כלולים תחת בתחום המעמד ה
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כי לא יכול להיות כל בסיס להחריגם מן החובה להבטיח שוויון במרחב ברור הסתייגות זו ו

 הציבורי על רקע שיקולים דתיים.

אשר על כן, מוסדות להשכלה גבוהה, על כל מרכיביהם ופעילותם, מחויבים לבטל הפליה  .7

ולהבטיח שוויון לנשים. זאת, בהיותם של מוסדות אלו מרחב ציבורי מובהק, בייחוד בכיתות 

 ובכל ההיבטים של הלימוד, ההכשרה וההכרה האקדמית. 

. הקשר בין דה פקטוו יורהדה הינה המחויבות להבטיח שוויון לנשים במרחב הציבורי  .8

ההיתר לקיים לימודים בהפרדה ובין הפליה נגד נשים עולה בבירור מכך שהמשיבים מודים 

בכך שלא כל התכניות הנפרדות המוצעות לגברים פתוחות לנשים; ומכך שאפשרויות המימון 

ד המוצעות לנשים פחותות מאלו הניתנות לגברים; ומכך שבפועל קיימת הרחקה וההפליה נג

 נשים העובדות במוסדות הנפרדים. 

על רקע זה, לא ניתן לקבל את גישתה של המל"ג, ושל חלק מן המשיבים לעתירה, לפיה  .9

ההבדלים בין נשים וגברים אינם מהווים הפליה מפני שהם פועל יוצא של ביקוש והיצע. 

כי  ,28בהערה כללית מס'  הוועדה המפקחת על האמנה לביטול הפליה נגד נשים הבהירה

שוויון לא להבטיח המוטלת על המדינה היא חובה אקטיבית, אשר דורשת הכללית החובה 

  (:15טו )פיסקה דה פקאלא גם דה יורה רק 

The obligation to protect requires that States parties protect 

women from discrimination by Non-state actors and take steps 

directly aimed at eliminating customary and all other practices that 

prejudice and perpetuate the notion of inferiority or superiority of 

either of the sexes, and of stereotyped roles for men and women. 

The obligation to fulfil requires that States parties take a wide 

variety of steps to ensure that women and men enjoy equal rights 

de jure and de facto, including, where appropriate, the adoption of 

temporary special measures …. 

CEDAW Committee, General Recommendation No. 28 on the Core Obligations of States 

Parties under Article 2 of the Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrimination against Women, U.N. Doc. CEDAW/C/GC/28 (16 December 2010). 

קיומם של מוסדות להשכלה גבוהה אשר מקיימים הפרדה בין נשים לגברים במדינות  .10

. המשיבים ביקשו יכול להוות בסיס להתיר הפרדה בהשכלה גבוהה בישראלאחרות אינו 

להסתמך על קיומם של מספר מוסדות להשכלה גבוהה במדינות אחרות, אשר מיוחדים לאחד 

המינים, כהצדקה למדיניות המל"ג. אולם לא ניתן לגזור מקיומם של מוסדות אלו הצדקה 

שהוקמו במדינות אחרות אינם ממעטים  להפרדה בהשכלה גבוהה בישראל. ככלל, מוסדות

מחובתה של מדינת ישראל להבטיח שוויון, הן בהתאם למשפט המקומי והן על פי אמנות 

הסתמכותם הספציפית של בהקשר זה נדגיש, כי זכויות האדם הבינלאומיות שהיא צד להן. 
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צות ארש העובדההמשיבים על מוסדות בארה"ב המיועדים לבני אחד המינים מתעלמת מן 

 הברית אינה צד לאמנה לביעור ההפליה נגד נשים לצורותיה. 

מיעוט קטן המהוות תכניות מופרדות )שאלת החוקתיות של כאשר , יתרה מזו בארצות הברית .11

בית המשפט העליון בארה"ב, פסל בית ל ההגיעמבין כל מוסדות ההשכלה הגבוהה במדינה( 

 . לאחד המינים בלבדהמשפט תכניות להשכלה גבוהה אשר יועדו 

, ביטל בית המשפט העליון את מדיניותו 1מול  7בהחלטה ידועה שהתקבלה ברוב של 

אשר קיבל לשורותיו גברים בלבד, על מנת  וירג'יניהההיסטורית של המוסד הצבאי של 

להכשירם כאזרחים וחיילים ולהכינם לעמדות מובילות בחברה ובצבא. זאת, למרות 

 להקים תכנית מקבילה ונפרדת לנשים. וירג'יניהעה מדינת שבמסגרת ההליכים הצי

 ..U.S. 515 (199United States v. Virginia et al 518 , (6ראו:

בפסק דין אחר התערב בית המשפט העליון בארה"ב במדיניות הקבלה של בית הספר לסיעוד 

אשר יוחד לנשים בלבד. בית המשפט קבע באותו עניין, כי הדרתם של גברים  ,וריזבמדינת מי

מעודדת את שימורן של עמדות סטריאוטיפיות ביחס למאפיינים המגדריים של תחום 

 .U.S. 718 (1982)Mississippi University for Women v. Hogan 458 ,: ראו הסיעוד.

קובעת כללים ברורים בעניין איסור "ב הפדרלית בארההחקיקה מעבר להסדר החוקתי, גם  .12

 . חקיקה פדרליתהפליה על פי מין ושלילת מימון מוסדות חינוך המקיימים הפרדה בין המינים

 ,Title IX, Education Amendments of 1972: זו חלה על מוסדות ציבוריים ופרטיים כאחד

Pub. L. No. 92-318, 86 Stat. 373 (codified at 20 U.S.C. §1681-1686). 

הפרדה מגדרית אסורה בכל מוסד חינוכי, פרטי וציבורי, אשר קובע ככלל, כי  (a)1681סעיף 

  :זוכה במימון ציבורי

No person in the United States shall, on the basis of sex, be excluded 

from participation in, be denied the benefits of, or be subjected to 

discrimination under any education program or activity receiving 

Federal financial assistance. 

סעיף מונה רשימה סגורה של חריגים לכלל, המאפשרים לארגונים מסוימים היחד עם זאת, 

במסגרת זו קיים פטור . לזכות במימון ציבורי גם אם הם פתוחים לאחד המינים בלבד

למוסדות ציבוריים אשר הוקמו באופן היסטורי עבור אחד המינים והם מעניקים תואר 

של מוסדות מועט חלה על מספר , (5)(a)1681עה בסעיף הקבוד. הוראת פטור זו, ראשון בלב

 הח"מ(: –)ההדגשות הוספו  (לנשים )כגון ברנרד קולג' היסטורישקיימו הפרדה באופן 

Public educational institutions with traditional and continuing 

admissions policy... in regard to admissions this section shall not apply 

to any public institution of undergraduate higher education which is 

http://www.law.cornell.edu/uscode/text/20/1681
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an institution that traditionally and continually from its establishment 

has had a policy of admitting only students of one sex.  

שים לב לכך, כי מוסדות אלו הוקמו, ככלל, עבור נשים ועל מנת לענות על מציאות של יש ל

  הדרתן המוחלטת ממערכת ההשכלה הגבוהה כפי שהייתה קיימת באותם הימים.

, דוגמת ישיבה יוניברסיטי פטור נוסף מתייחס למוסדות הנשלטים על ידי ארגונים דתיים .13

 :קובע כך (3)(a)1681. סעיף 1886אשר הוקמה על ידי ישיבת עץ חיים בשנת 

Educational institutions of religious organizations with contrary 

religious tenets this section shall not apply to an educational 

institution which is controlled by a religious organization if the 

application of this subsection would not be consistent with the 

religious tenets of such organization; 

אינם מעניקים הכשרה פטור למוסדות פרטיים, ובלבד שהם מעניק  (1)(a)1681סעיף לבסוף, 

  הח"מ(: –)ההדגשות הוספו . מקצועית, או תארים מתקדמים

[I]n regard to admissions to educational institutions, this section 

shall apply only to institutions of vocational education, 

professional education, and graduate higher education, and to 

public institutions of undergraduate higher education; 

המשך מאין ללמוד . לענייננו הברית בארצות מהמצב ללמוד אין כי, הוא האמור מכל העולה .14

על מנת לאפשר בעיקר באופן היסטורי מוסדות ותיקים אשר הוקמו מעט קיומם בארה"ב של 

בהקשר זה יש את הכללתן של נשים במוסדות השכלה גבוהה אשר היו חסומים בפניהן בעבר. 

הפרדה יכולה בנסיבות כי (, 29בבקשת ההצטרפות )פיסקה הטיעון המפורט להזכיר את 

 ואשר מטרתומיוחד באמצעי זמני אם מדובר אך ורק מסוימות ומוגבלות להיות מוצדקת, 

 . בין המיניםשל השוויון להחיש את השגתו 

לא באו לעולם כדי לתקן הפליה מושרשת. להיפך, התכניות המופרדות בהן עוסקות העתירות 

הפליה מבנית וסטריאוטיפיים בעניין תפקידים של  –ולבטח לא נועדו לבער  –הן מנציחות 

 גברים ונשים.

ות שהוקמו על מדובר במוסדלא אין ללמוד מהחריגים בארצות הברית לענייננו כש ,יתר על כן .15

אינם כי הם מוסדות הפרטיים שבין המשיבים ידי גופים דתיים. גם אין ללמוד על חריג גורף ל

 מוסדות שנמנעים מללמד לימודים מקצועיים.

אסרה  , אשרלבסוף, יש להזכיר את גם את הנחיות הוועדה לשוויון וזכויות אדם בבריטניה .16

על התאחדויות הסטודנטים הפועלים בהן לקיים הן על המוסדות להשכלה גבוהה והן 
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באופן זהה כלפי גברים ונשים. בהנחיות היא נעשית אירועים בהפרדה מגדרית, גם אם 

 קבעה הוועדה במפורש, כי הפרדה על פי מין במוסדות להשכלה גבוהה אינה חוקית:  שפרסמה

Gender segregation is not permitted in any academic meetings or 

at events, lectures or meetings provided for students, or at events 

attended by members of the public or employees of the university 

or the students’ union. 

UK Equality and Human Rights Commission, Gender Segregation at Events and Meetings: 

Guidance for Universities and Students’ Unions (July 2014) pp. 2 – 3; available at: 

http://tinyurl.com/y66mwdwz.  

מוסדות להשכלה ש ווןכי ,מטעההיא טענה למקומות עבודה ה, כי ההפליה לא תזלוג טענה .17

, טענו 15.1.2019האחרון בעתירה, ביום . במהלך הדיון עבודה הינם מקומותעצמם גבוהה 

מעבר למסגרת שכלה גבוהה לא תזלוג המשיבים כי ההפרדה המתקיימת במוסדות לה

 – 9)ראו למשל בדברי באת כח המשיבים, עמ' שוק העבודה המותרת ובכלל זה לא תשפיע על 

. כי אין לסבול הפרדה בשוק העבודה ,של המשיביםיש הודאה בכך . לפרוטוקול הדיון( 10

, בשוק העבודהלא תוביל להפליה ההפרדה במוסדות להשכלה גבוהה , לפיה טענהבולם א

 נעשית באתרים שהם עצמם מקומות עבודה. כבר ההפרדה ישנה סתירה פנימית, כיוון ש

מוסדות להשכלה גבוהה מעסיקים נשים וגברים רבים, הן בתפקידי הוראה והן בתפקידי  .18

מנהל מגוונים. כל עוד תכנית ההפרדה של המל"ג מאפשרת הרחקה על פי מין של עובדות או 

תכנית מפרה את מחויבויותיה של מדינת ישראל ה ,עובדים מתפקידים כלשהם בשל מינם

 במישור הבינלאומי. 

יוצרות תקדים שלילי ורגרסיבי בבקשת ההצטרפות עמדנו על כך, כי התכניות המופרדות  .19

הן מציבות  , וכישילובן השוויוני של נשים בכל תחומי החיים הציבוריים בישראל המסכן את

לאור טיעונים  ,בטיעון משלים זה הוספנו והטעמנו בספק את מחויבותה של המדינה לשוויון.

מוסדות להשכלה גבוהה הינם  אשר עלו במסגרת הדיונים בבית המשפט הנכבד, כי )א(

חלק בלתי נפרד מן  ןמוד במוסדות להשכלה גבוהה הינמקומות עבודה; )ב( כי כיתות הלי

. ה פקטוד אלא גםדה יורה )ג( כי המחויבות להבטיח שוויון הינה לא רק וכן המרחב הציבורי; 

קיומם של מוסדות להשכלה גבוהה אשר מקיימים הפרדה בין נשים לגברים  כן הבהרנו מדוע

 .הפרדה בהשכלה גבוהה בישראלבמדינות אחרות אינו יכול להוות בסיס להתיר 

     

_________________ _________________ 
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