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 פתח דבר ועיקרו 

 –מל"ג, של הפרדה כפולה ההדין הקודמים, עמדנו בהרחבה על כך שההסדר שמקיימת -תבי בירת כבמסג .1

הן מכוח כללי המשפט על היבטיו השונים, בטל הן מכוח כללי המשפט החוקתי,  – מגזרית ומגדרית

 והן מכוח כללי המשפט הפרטי.  הליהמנ

יימת הפרדה להכיר בתוכנית לימודים המקמקור סמכות המאפשר למל"ג  בתמצית, עמדנו על כך שאין כל .2

רורה ומפורשת על הכרה במוסד כי חוק המועצה להשכלה גבוהה אוסר בצורה ב –על בסיס מין, ולהיפך 

התקציב אוסר בצורה  גבוהה כמו גם חוק יסודות; כי חוק המועצה להשכלה על בסיס מיןהמקיים הפרדה 

י קריטריונים שוויוניים ותוך אפליה על בסיס מין מפורשת על תמיכה במוסדות ובסטודנטים שלא על פ

צורה מפורשת על הצבת תנאי למשרה שהוא מינו ואמונה דתית; וכי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה אוסר ב

 .אינה בסמכות, וממילא, שלא חוקית במקרה דנן במדיניות שהיאלכן, כפי שהוסבר, מדובר של המרצה. 

מל"ג, מדובר ההאוסרות על מדיניות  היו בנמצא הוראות חוק מפורשות בהמשך לכך, הראינו כי אפילו לא .3

התנאים כלל לא מתקיימים וקתיות לכבוד ולשוויון. הראינו כי במקרה ברור ומובהק של פגיעה בזכויות ח

וויון בין תוכניות אך שווה", וכי אפילו היה מוכח שקיים שמדובר במדיניות של "נפרד שיאפשרו לטעון כי 

קטיקות ההפרדה המבוקשות משהן אינן עומדות באף לא אחד מתנאי לא היה מקום להתיר את פר הלימוד

 או מכוח הסמכה מפורשת בו(. כי הפגיעה היא בחוק  –התנאי הראשון ת פסקת ההגבלה )לרבו

אינו נתמך בשום שמהותי ו-לו היה מדובר בהסדר המקודם על ידי מוסד פרטי שאינו דונו כי אפיועוד הראי .4

 ה, עדיין דין המדיניות היה בטלות, משהיא עומדת בניגוד להוראות חוק איסור הפליה.ורה על ידי המדינצ

של קבלת  מפורשות על מדיניות המשיבים, המשמעות חוקים האוסרים בנמצאלא היו  אם כך, גםיתרה מ .5

משפט נכבד  היא ביטול שורה ארוכה של הלכות שנפסקו על ידי הרכבים מורחבים של בית מל"גהעמדת 

 זה, ובכלל זאת: 

 ; קעדאןיין , שנקבעה בענ"נפרד אינו שווה"התרת ההפרדה על בסיס מין משמעותה ביטול ההלכה ש .א

הסדר שונה לגברים ונשים ס מין משמעותה ביטול ההלכה שלא ניתן ליצור התרת ההפרדה על בסי .ב

 ; מילרוארגוניות, שנקבעה בעניין  בשל טענות תקציביות

ן משמעותה ביטול ההלכה שעל פיה אמונה דתית אינה קריטריון שעל על בסיס מי התרת ההפרדה .ג

 ; יקותיאליבעניין  הבוריים, שנקבעבסיסו ניתן לחלק כספי תמיכות צי

ל בסיס ההלכה האוסרת של הפרדה שאינה וולנטרית עהתרת ההפרדה על בסיס מין משמעותה ביטול  .ד

 ;רגןבעניין  , שנקבעהמין במרחב הציבורי

תנאי הסף בכל הנוגע שורת ההלכות שנפסקו בקשר ל ההפרדה על בסיס מין משמעותה ביטול רתהת .ה

, פקים על ידי גופים בבעלות פרטיתהמסו ירותים ובמקומות ציבורייםלהתחשבות במין במתן ש

של השירות, אי מתן עדיפות להסדר המופרד וכיו"ב, שרק בהתקיימם תבחן קה שוויונית ובכללם אספ

 יות של ההסדר למול פגיעתו בזכות לשוויון. כלל המידת

 רת הדיון בעל פה, ואשר מצדיקיםההתייחסות להלן, על דרך הקיצור, תהיה רק לעניינים שהועלו במסג .6

 חידוד והבהרה. 

 של אי תחולת המשפט החוקתי ירת "איים"א. אין מקור בדין המאפשר יצ

, עלתה השאלה האם ניתן להחיל 20.1.2019 במסגרת הדיון בעל פה, ובהחלטת בית המשפט הנכבד מיום .7
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ודים בהפרדה על בסיס מין לימודים בהפרדה על בסיס מין בתוך הקמפוס הראשי, ללימ דין שונה על

 (. צויים בסמיכות לו אך אינם חלק ממנוים "לווין" לקמפוס הראשי )משמע, המשסים המשמבקמפו

ככל שיקבע ש מאחרמידתיות הפגיעה. זאת,  מבחינה דוקטרינרית, מדובר בשאלה המצויה בשלב בחינת .8

היא אפליה, ממילא מדובר ה על בסיס מין, בכלל או בתנאים הספציפיים של ההליך הנוכחי, שהפרד

ו. בדומה, ככל שיקבע, כדעת נעשה בסמיכות לס ובין אם הוא באפליה בין אם הדבר נעשה בתוך הקמפו

ת את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית העותרים, כי הפגיעה היא בחוסר סמכות, אינה הולמ

 לות בכל מקום ובכל אתר. וקרטית או שהתכלית אינה תכלית ראויה, ממילא דין המדיניות בטודמ

את האפשרות למתן  כולל ואינ וע בפסקת ההגבלההקב המידתיות ןמבחיש לקבוע כי לגישת העותרים,  .9

 . בשל מיקומם מות החוקתיותמפני תחולת הנורמוסדות או ארגונים ״ המחריגה חסינות טריטוריאלית״

-לפי חוקבזכויות ש אין פוגעיםלחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו קובע: " 8ראשית, ברמה הלשונית, סעיף  .10

לתכלית ראויה, ובמידה שאינה עולה על  יסוד זה אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד

 . "כוח הסמכה מפורשת בוהנדרש, או לפי חוק כאמור מ

היא ברורה וחד משמעית, והיא קובעת כי על המאזניים מונחת מצד אחד מע, לשון הנורמה החוקתית שמ .11

 אותהמכתוצאה האינטרס הציבורי המוגשם  –, ולמולה אנשים ספציפייםהחוקתית של הפגיעה בזכות 

במילים אחרות, אין מדובר בהסדר של איזון אופקי, במסגרתו סוכמים את מכלול  .עצמה יעההפג

הנוצרת, ומשווים ביניהם, אלא בהסדר של איזון אנכי, במסגרתו נבחנת  פגיעות, למול מכלול התועלתה

א "עראו: הפגיעה הקונקרטית בזכות הספציפית לכבוד ולשוויון של כל אדם שנפגע ) המידתיות של

ל כב' לפסק דינו ש 37-38(, פסקאות 31.12.12) ניצב ברכה-הוצאת עיתון הארץ בע"מ נ' תת 4244/12

שעמד על הזיקה בין מבחן ההסתברות הקרובה לודאית באיזון אנכי לבין לצר, השופט )כתוארו אז( מ

בתי המשפט נ'  מדינת ישראל הנהלת 3908/11מ "עע: עוד השוו, וכן ראו ו"דתיות פרטניתשל מי מבחנים"

א "דנטת ארבל; לפסק דינה של כב' השופ 54( פסקה 22.9.2014) ון דה מרקר עיתון הארץ בע"מעית

ב' המשנה לפסק דינה של כ 52( פסקה 21.3.2013) בון המנוח ארידור ז"ל נ' עיריית פתח תקווהעז 1595/06

( פסקה כג לפסק 2013) 274 (1סו) , פ''דפלונית נ' משרד הבריאות 4077/12ץ "בגלנשיא )בדימוס( נאור; 

 (.דינו של כב' המשנה לנשיאה )בדימוס( רובינשטיין

בחנה גיאוגרפית בין המרחב הכללי, שבו אסורה הפרדה לחלוטין, ון בדרך של יצירת אאת, פתרלעומת ז .12

ו בו מותרת הפרדה מבלי שהיא תיבחן במבחני המידתיות המקובלים, הוא פתרון שאינלבין מרחב ייעודי ש

 לחוק היסוד. 8לה בקנה אחד עם דרישת המידתיות כפי שנוסחה על ידי הרשות המכוננת בפסקה עו

ברורה, גם במישור התכלית יש לקבוע כי הנורמה החוקתית  לשון חוק היסוד יתרה מכך, אפילו לא הייתה .13

  נדיבידואלי.במישור האי ל איש ואשה בכל אתר ואתר, וכי הפגיעה בזכות החוקתית תיבחן תמידחלה על כ

וחנת את מידתיות , עמדה על כך שמעבר משיטת ביקורת שיפוטית הבגנימאתכב' השופטת דורנר בעניין  .14

זכותו של הפרט למול האינטרס הציבורי, לשיטת ביקורת שיפוטית הבוחנת רק את סכימת הפגיעה ב

מרוקנת מתוכן  אדם, התועלת הציבורית למול הנזקים שעלול להיגרם ממדיניות מסוימת הפוגעת בזכויות

ל לעצמם הם הנשאים ששכל איש ואישה כש –את משטר זכויות האדם ואת נקודת המוצא הבסיסית שלו 

 . דינה(לפסק  2קה ( פס1995) 589( 4, פ''ד מט)נ' מדינת ישראל גנימאת 2316/95פ "דנ)ראו:  ת האדםזכויו

לתוך פסקת ההגבלה מחייב מניה אופקי"  זון"אישינוי שיטתנו החוקתית, באופן שיביא לקליטת וברי, כי  .15

בזכויות באופן פט מבצע בחינה של הפגיעה וביה גם את הקביעה כי במקרים שכאלו, בהם בית המש

יומו ידתיות המוכרים היטב, בדבר קבאותו אתר גיאוגרפי מבחני המקבוצתי ועל בסיס גיאוגרפי, לא יוחלו 
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זאת, . הצרמצעי שפגיעתו פחותה, ומבחן המידתיות במובנו של קשר רציונאלי, היות האמצעי הפוגעני הא

מקרה הספציפי )קרי, באותו אתר ין הפגיעה בזכות בהקשר ב שכן, כאמור, מבחנים אלו מבוססים על

, והם אינם המקודם מכוח הפגיעה הספציפיתרי האינטרס הציבוגיאוגרפי או בתוך אותה קבוצה( למול 

 הספציפית. גרפי או לקבוצהאחרים, מחוץ לאתר הגיאו ות, של פרטיםרחעוצמת ההגנה לזכויות אלויים בת

עד כה במובן זה שהוא עובר פט זכויות האדם המוכר כזה סוטה ממשבלבד שהסדר שזו משמע, לא  .16

ה קולקטיבית, אלא שהוא גם מחייב לשנות את מבחינת הפגיעה באנשים ממשיים לבחינה של פגיע

  תנאי המידתיות שבפסקת ההגבלה. יםמפורשבו ן שת ואת האופוהדוקרטינות החוקתי

סים סדרי הלימוד בהפרדה על בסיס מין בקמפוהעתירה הנוכחית הוגשה לפני שהתחילו ה –ונדגיש  .17

נית החומש הראשונה של תוכ. הראשיים, וכל כולה נסובה סביב הקמפוסים המופרדים מגזרית ומגדרית

. העותרים הראו כי בקמפוסים הלווייניים ראשייםהמל״ג דרשה שהקמפוסים יהיו נפרדים מהקמפוסים ה

ההגבלה.  לשוויון פגיעה שאינה עומדת בתנאי פסקתהללו ההפרדה פוגעת בזכויות החוקתיות לכבוד 

קמפוסי האם תשופר ההגנה על פגיעה זו בזכויות אדם לא יכולה לזכות להכשר על בסיס הטענה שב

״בשולי״ אך עה של לימודים בהפרדה בין המינים בתוך ופהתיתרה מכך,  .הזכות לשוויון ולכבוד של נשים

של  מועטנת מספר בתוכנית החומש השניה, ומאפייהותרה רק היא תופעה חדשה, שים המרכזיים הקמפוס

די קמפוסים מהסדרים המוגבלים לכיתות לכהתרחבות הקיצונית של הסדרי ההפרדה, , הלאממיתוכניות. 

 .לווייניםהסים בקמפואירעה  –ממוגדרים ומופרדים 

ם המצב בקמפוסים במילים אחרות, ככל שההסדר בקמפוסים הלווייניים אינו חוקתי, הוא בטל בין א .18

  הראשיים משביע רצון ובין אם לאו.

שבהן ניתן מעמד, בחוקה, להסדר המחריג להשלמת התמונה בהקשר זה, נציין כי אכן, ישנן שיטות משפט  .19

, דוגמת המעמד תחולה של נורמות חוקתיות באופן חלקיספציפית, מ ר, או קבוצהאח שטח גיאוגרפי זה או

לא בלבד שהרשות המכוננת ים האינדיאנים בארצות הברית. יחד עם זאת, המיוחד שניתן לשמורות היליד

א שאפילו אם הייתה הוראה מתאימה בחוק היסוד הישראלית לא מצאה לנכון לפסוע בדרך זו, אל

נורמות החוקתיות תחולה חלקית, לא היה בכך כדי לשנות רפיים בהם לרחבים גיאוגהמאפשרת יצירת מ

כל שלוחותיהם, הם מוסדות ציבוריים מובהקים, כמו  עלוסדות אקדמיים, במקרה הנוכחי. זאת, שכן מ

רדי התנאים שבמסגרתם תוכר זכות של קבוצה ילידית גם מאחר שלא מתקיימים במקרה של הציבור הח

 עד שגם זכויות האדם נסוגות בפניה.  כה רחבה תרבותית לאוטונומיה 

בשיטתנו החוקתית קונסטרוקציה משהרשות המכוננת לא מצאה לנכון ליצר  –בפשטות, ולסיכום חלק זה  .20

, אין מקום בדרך של פסיקה המאפשרת החרגה של קבוצה או של אתר גיאוגרפי מתחולת זכויות האדם

, המקרה הנוכחי אינו המקרה המתאים לישומו ום ליצר חריג כזהליצר חריג שכזה; ואפילו אם היה מק

 של החריג.

ניות הלימודים בהפרדה מגזרית ומגדרית ממומנות על ידי המדינה במלואן או בחלקן )לרבות ב. כל תוכ

 ("לא מתוקצבים"במוסדות ה

ין מוסדות פה היא האבחנה בין מוסדות מתוקצבים לבסוג אחר של אבחנה שהועלתה במסגרת הדיון בעל  .21

לשת במוסדות שאינם שאינם מתוקצבים, תוך שנטען כי יש להחיל את הנורמה החוקתית בצורה מוח

 מתוקצבים, מטעמים שונים. 

 לטענה זו אין ממש, הן במישור העובדתי והן במישור המשפטי.  .22

סיס מין דה על בבדיון, כל תוכניות הלימודים בהפר 1-3כפי שציינה ב"כ המשיבים  – ור העובדתיבמיש .23
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 ממומנות על ידי המדינה, באופן חלקי או באופן מלא. 

הדין הקודמים, בכל הנוגע למוסדות המתוקצבים המסלולים המופרדים מקבלים -יכך, כמפורט בכתבי ב .24

וכן תמיכה מדינתית עקיפה בדמות  ל סטודנט בקמפוס הראשימימון מלא הזהה למימון שניתן בגין כ

, לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[( והטבות עקיפות נוספות 46)מכח סעיף למוסד  הפטור ממס על תרומות

מעלויות התפעול של הקמפוס  75%-66%לקמפוס המופרד בשיעור של ם מימון ייעודי מקבלי ובנוסף

 בדרך של מלגות לשכר לימוד הניתנות לסטודנטים החרדים. מקבלים מימון עקיף ובנוסףהמופרד 

מתוקצבים" אף הם מקבלים תמיכה נרחבת. ראשית, הגם שהם לא  סדות לאהמוסדות המכונים "מו .25

כלליות, הם נהנים מתמיכה עקיפה בדמות פטור ממס הכנסה על תרומות למוסד;  נהנים מתמיכות ישירות

שחלק נכבד מהם דות אלו מקבלים מלגות לסיוע בשכר לימוד, , סטודנטים חרדים הלומדים במוסבנוסף

מנות את פעילות המוסד. משמע, גם בקשר למוסדות אלו, שלכאורה אינם הממים, הוא ממקורות מדינתי

, הם ובנוסף ר הכספים המפעילים את תוכניות הלימוד בהפרדה הם כספים מדינתיים.מתוקצבים, עיק

המעניק תוקף לתעודות  פיקוח רגולטורימקבלים ממנה שירותי תלויים באקרדיטציה של המדינה, ו

 . יםהאקדמיות שהם מספק

ישירה  הם גופים מדינתיים, אשר להוראות חוק היסוד תחולה 1-3המשיבים  – נורמטיביה ישורבמ .26

עליהם. ממילא, אין לגופים אלו הסמכות להפעיל את סמכותם באופן שגורם לפגיעה בזכויות אדם, אלא 

 להתיר חריג המאפשר לרשות ציבורית תתנאי פסקת ההגבלה. פסקת ההגבלה עצמה אינה כולל בהתקיים

 אפליה במקרה שבו הדבר נעשה במימון פרטי. 

מבחינים בין מוסדות מתוקצבים  םהמועצה להשכלה גבוהה אינבחוק  יםההכרה הקבוע ייתרה מכך, כלל .27

 בסיס בדין לאבחנה על בסיס זה.אין כל  חוקתי-ושאינם מתוקצבים, ומשכך, גם במישור התת

וטין, שאינם מתוקצבים כלל על ידי המדינה, ם לחלבהמשך לאמור, אפילו היה מדובר במוסדות פרטיי .28

איסור הפליה במוצרים, עליהם חובת השוויון מכוח הוראות חוק מהותיים, עדיין הייתה חלה -ושאינם דו

 .2000-תשס"א בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים,

ת באף אחד מהחריגים עומד בהקשר זה, כפי שפורט בהרחבה בעתירה, ההפרדה על בסיס מין אינה .29

 לאיסור ההפליה הקבוע בחוק. 

כיום, למיטב הידיעה, לא קיימים עוד מוסדות בארצות הברית ללבנים להשלמת התמונה, נציין כי הגם ש .30

לפתחו של בית  ה, הגיעבראוןהדין המפורסם בעניין  בלבד, בשלב הביניים של מיגור התופעה, לאחר פסק

לה כיצד יש להבחין בין מוסד "פרטי" למוסד הנהנה מתמיכה ת השאהמשפט העליון בארצות הברי

כי די בכך שהמוסד נהנה מהטבות מס על מנת לקבוע כי חל עליו האיסור  ציבורית. בית המשפט קבע

יהיה זכאי להטבות מכל לא  –מעוניין לקיים מדיניות זו וא קבלה מפלה, וכי ככל שהלקיים מדיניות של 

 .   U.S. 574 (1983sb Jones University v. United StateBo) 461 ,( )ראו:סוג שהוא מהמדינה 

פרדה על בסיס מין לה הוא שיש לקבוע כממצא עובדתי, כי תוכניות הלימודים בההעו –מהמרובה  .31

המתוקצבים והן במוסדות שאינם מתוקצבים. משכך,  ממומנות מכספים ציבוריים, הן במוסדות

וסדות שאינם מתוקצבים מהחובה שלא לקיים הפרדה על בסיס מתייתרת השאלה האם ניתן להחריג מ

יות בהפרדה על ו היו בנמצא מוסדות להשכלה גבוהה פרטיים לחלוטין, ותוכנמין. בהמשך לכך, אפילו ל

קיקה היה מקום לקבוע, במישור הנורמטיבי, כי הח בסיס מין שאינן מתוקצבות על ידי המדינה,

 ון הן על מוסדות מתוקצבים והן על מוסדות שאינם מתוקצבים.הרלבנטית מטילה חובה לפעול בשווי
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 ק של נפרד שאינו שווהעסקינן במקרה מובה. ג

ווה. לעולם לא יהיה ש –רה הנוכחי המבסס את הקביעה כי הנפרד קשה לדמיין מקרה קיצוני יותר מהמק .32

יות הלימודים הסתרה והטעיה, התברר כי לאורך כל השנים של פעילות תוכנת נולמעשה, חרף ניסיו

 קיימו מסגרות שוות לגברים ונשים. אל הם בהפרדה על בסיס מין

מלכתחילה, וכי שוני זה מוצדק  ם שוניםההמוצעים לגברים ונשים  מקצועות הלימודתברר כי כך, ה .33

מחולקות בצורה  המלגותכי ; נורמטיבי או עובדתי של הבדלי היצע וביקוש חסרי בסיס בדיעבד בנימוקים

ללמד  שגברים מורשים הגם נשים אינן מורשות ללמד גבריםית ותוך מתן עדיפות לגברים; כי לא שוויונ

למסלולים בהפרדה  חתך הקבלה; כי על נשים נאכפים בפועלוכי אלו  תקנוני צניעותנשים; כי קיימים 

מוד לא ניתן לטעון שיש בחירה חופשית ללולכן  לימודים שלא בהפרדהמסלולי קבלה לאותם נמוך מחתך ה

לא רק בכיתות  ס מיןעל בסי מופרדיםקמפוסים רוב ה; כי בימי הבחינות מבוצעת הפרדה גםכי ; בהפרדה

 ; וכי גם במרחבים הציבוריים הכלליים ישנה הפרדה "מומלצת". הלימוד

צע בקרה אפקטיבית על המוסדות השונים, מל"ג נמנע בכוונת מכוון מאיסוף במקום לב –וחמור לא פחות  .34

זאת בשפה  , וככל שהוא מטפל בהן, הוא עושהעין מההפרות שנגלו לור הפגיעה בשוויון והעלים המידע בדב

 .  רפה וכאילו כפאו שד

 למעשה, קשה לדמיין ולו היבט אחד שבו התוכניות המופרדות הן כן שוויוניות. .35

 –נוכחית המופרדות במתכונתן השדינן של תוכניות הלימודים ה, במצב דברים זה מוסכם על הכל לכאור .36

י תנאי להפרדה הוא: , המעלה על נס את ההפרדה המגדרית, טוענת כ16לו המשיבה בטלות. הרי אפי

הפרדה שמיעוט , ועמותת קהלת דורשת, באותו האופן, כי: ""שמירה מלאה על השוויון בין המינים"

פלה של מאן בקש לאמץ עבור עצמו; באופן וולונטרי; בלי לכפותה על אחר זולתו; אין בה משום השמ

פרדה מצויות וזמינות לכל אלטרנטיבות לה; וויות מוצעות באופן שוויוני לשני המיניםהאפשרדהוא; 

 לעיקרי הטיעון מטעם קהלת(. 15)פסקה  אינה אפליה" – החפץ

היא פגיעה  ם ההפרדהעצלפסיקה  ובהתאםתירה, לגישת העותרים שפורט בהרחבה בעכפי  –ונדגיש  .37

יחליט בית המשפט וכחי, אפילו אם ה. אלא שבמקרה הנתפיסה לא שוויונית ומפלבשוויון, שכן ביסודה 

ה"נפרד אך שווה" המוצעת מץ את דוקטרינת ולא ,לצמצם את היקף השתרעותה של הזכות לשוויוןבד הנכ

אי ו יבט והיבט,כל הב ת כי ההסדר אינו שווהוכחות חד משמעיות וברורובים, עומדות העל ידי המשי

  רוחבית. ו טעות אלא מדיניותהשוויון אינ

, וחרף ההוכחות םן האפשרויות לשני המינימשמעיות לכך שלא מוצעות אות-אלא שחרף ההוכחות החד .38

וגו המשיבים לא נס –ללא הפרדה ינים ללמוד ממשית למעונימשמעיות שלא קיימת חלופה -החד

 ., על אי השוויון המובהק שבהיר על כנה את התוכנית הקיימת, והם עומדים על כך שיש להותמעמדותיהם

ה ועומדת, האפשרות של אדם ספציפי שיפגע מחוסר ומובן, כי במצב הדברים הרגיל, שבו אין עתירה תלוי .39

יימת. רק במסגרת ההליך הנוכחי, השוויון לדעת על קיומו של חוסר השוויון ולהוכיח אותו כמעט אינה ק

ופש מידע, שימועים, דרישות לפרטים נוספים והשוואת שעות עבודה בהליכי חלאחר שהושקעו מאות  ורק

וויון בין שנים, התבררה תמונת המצב העובדתית של העדר כל שמסמכים שונים שנחשפו לאורך ה

 המסלולים המופרדים זה לזה וביניהם למסלולים שלא בהפרדה.

למסלולים בהפרדה  חתכי הקבלה, דוגמת להסתיר נתונים משמעותיים 3-1גם כיום, ממשיכים המשיבים  .40

זהו נתון הכרחי על מנת לבחון  למול חתכי הקבלה למסלולים בהעדר הפרדה, למרות שגם לשיטתם שלהם

גילו , עד היום לא בהמשך לכך. ועל מידת ה"וולנטריות" שלהם את חוקתיותם של הסדרי הפרדה אלו
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הפרדה למול כמה כסף ביחס למספר הסטודנטים המסיימים מוקצה למסלולים ב 3-1המשיבים 

 המסלולים הכלליים.  

שילוב חרדים במשק.  –כנית מלממש את מטרתה בדומה, רק ההליך המשפטי חשף את כישלונה של התו .41

שאינם חרדים, הוסתר זה, בדבר היקף המסיימים את התוכנית, ובדבר כמות הלומדים בתוכנית גם נתון 

 וגולה רק לאחר מאמצים רבים מאוד. 

ר במקרה ברור של הפליה זועקת. מטבע הדברים, אלמלא ההפרדה על בסיס מין, בפשטות, אם כן, מדוב .42

בוטה שכזו, ולאחר שהמאסדר עצמו לקח פליה השנים של  20-לאחר קרוב לו לא הייתה אפשרית. הפליה ז

פליה ולהצדיק אותה, יש לקבוע כי מדובר במקרה הפרדיגמטי שבו פעיל בניסיון לטשטש את הא קחל

    פרד אינו שווה לחזקה חלוטה.הופכת החזקה שנ

ותעיד על כך התנהלותם בזמן  –מס שפתיים בלבד  ןה ד. הצהרות המשיבים בדבר מחויבותם לזכות לשוויון

 שעתירה זו תלויה ועומדת

 קע התנהלות המשיבים בזמן שעתירה זו תלויה ועומדת. להשלמת התמונה, יש לבחון גם את ההסדר על ר .43

, משיבים אינם סבורים שהזכות לשוויון הופרה כתוצאה מפעולותיהםפילו אם הניתן היה להאמין, כי א .44

 ל הליך תלוי ועומד יביא אותם לכל הפחות להתנהל במסגרת הדין ולהימנע מהפרות.קיומו ש

ים, מאז החלו תוכנית הלימודים בהפרדה על בסיס מין ועד שנ 20-אלא שההיפך הוא הנכון. מזה קרוב ל .45

ההפרדה, היקפה, תנאי  ביחס לצביון מל"גהלהוראות ם מצייתים אינלה גבוהה המוסדות להשכהיום, 

מל״ג עצמה מכירה בכך שההפרדה בין המינים נוגדת עקרונות הוכל ההוראות הנגזרות מכך שהקבלה, 

מל"ג לנקוט צעדים ממשיים נגד הה ולו אירוע אחד שהביא את , ולא הייסוד אקדמיים וזכויות יסוד

, מאז נוסדו המח״רים צביון ההפרדה והיקפה רק מעמיק, באאדר. תיה שלהאת הוראו מפריםה

ההפרדה כבר איננה אמצעי זמני, והיא כבר איננה כך למשל, רדות מההצדקות המקוריות. הצדקותיה נפ

ההפרדה כבר איננה לחרדים בלבד, והיא כבר איננה שמורה  י.נובעת מצורך אקדמי, אלא מצורך תרבות

 מאות רבות. הראשון, והדוג בקפדנות רק לתואר

ם סטודנטים שאינם מוגדרים כחרדים בהקשר זה, נזכיר כי כיום ידוע שמרבית המוסדות קולטי .46

עמד שיעור  2002מעבר לרף שהותר להם בתוכנית החומש )וכי אם בשנת  במסלולים המופרדים

כי ; (40%דומה של  עומדת על שיעור 16, היום המשיבה 50%טונדטים שאינם חרדים בפלטפורמות על הס

כי מרבית שאינם מופרדים;  חתך הקבלה במסלולים המופרדים נמוך יותר מחתך הקבלה במסלולים

; כי יש לחתום עליהםיבות ויהמוסדות קובעים תקנוני צניעות שאינם וולנטרים ואשר הסטודנטיות מח

מוסדות בר אילן(; כי יש מל"ג )דוגמת אוניברסיטת הסדות הכופים הפרדה במרחבים ציבוריים בידיעת מו

ד היחיד שננקט בעניין הוא הסרת שלטים מל"ג )והצעהש"מעודדים" הפרדה במרחבים ציבוריים בידיעת 

וע כל שהורו על ההפרדה(; כי יש מוסדות שמראש מקימים קמפוסים נפרדים על בסיס מין על מנת למנ

 ועוד ועוד. מל"ג והסכמתההמפגש בין המינים בידיעת 

קיימת הזוטר במח"רים ואינה מהבכיר ות כלל נתונים אודות זהות הסגל רר כי מל"ג לא אוספבדומה, התב .47

 ןאינכל בדיקה על מנת להבטיח כי לא תתקיים הפליה על בסיס מין )זאת, הגם שהמציאות שבה נשים 

מל"ג הצרת תמריץ מובנה לאפליה, בעיקר בדרג הסגל הזוטר(; התברר כי מורשות ללמד בפני גברים יו

קת מדוע נפתחים להציע את תוכניות הלימוד שלהם לשני המינים ואינה בודהמוסדות מאינה דורשת 

מל"ג לא אוספת נתונים אודות אכיפה של תקנוני צניעות ופעילות המסלולים רק לאחד המינים; התברר כי 

שני בהפרדה על  לתוארמל"ג נפתחו תוכניות לימודים ההתברר כי מתחת לאפה של של משגיחות צניעות; 
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 ן; ועוד ועוד. בסיס מי

ה החלה מבלי תוכנית החומש הראשונשבמחלוקת,  ותולה להילא יכל רקע העובדה, שהיום , עזאת .48

ת מחקר העמדוובדה כי על רקע העהסדרי הפרדה, ונחיצות בדתיים כלשהם לגבי מל"ג אספה נתונים עוהש

, קידומה של תוכנית החומששאינו תומך במש השניה, לא בלבד במסגרת העבודה על תוכנית החושהוכן 

עובדתית מערערת עוד יותר , ובחינה ראויה של המצב לוגיים חריפים ביותרודואלא אף סובל מקשיים מת

 קורן(.-המקיף של ד"ר ברקחקרה מזה  בהקשראת היסודות שעליהם מבוססת תוכנית החומש )וראו 

מל"ג החלטה האוסרת ה, פרסמה 2014ירה הראשונה של העותרים, בשנת למעשה, הגם שעקב הגשת העת .49

ץ לכיתות הלימוד, אוסרת על הפרדה בתארים מתקדמים וקובעת את מחויבותה לשוויון על כל הפרדה מחו

 שלה.  מל"ג על מנת להגשים את החלטתההלא נעשתה כל פעולה על ידי  –

ים לעצמם ובזמן שבג"ץ יושב על המדוכה, מרש מובן, כי אם בזמן שהעין הציבורית מופנה אליהם, .50

מל"ג עצמה שנועדו לצמצם את הפגיעה בשוויון, הדברים יהיו ההמשיבים לרמוס ברגל גסה את החלטות 

 חמורים שבעתיים כשלא יהיה הליך תלוי ועומד.

ם . גם אבידיים שאינן נקיותיבים עומדים מול בית המשפט משמעותה של התנהלות בדרך זו היא שהמש .51

סבורים שיש גם אם הם שיש מקום להתיר הפרדה נרחבת אף לציבור שאינו חרדי, סבורים המשיבים 

שיש מקום להתיר הסללה  וגם אם הם מאמיניםנטרית" במרחבים הציבוריים, מקום להתיר הפרדה "וול

ות , ואין לתת יד לדרך התנהלותם, של קביעת עובדם ההחלטהלא בידיה –מגדרית למקצועות הלימוד 

 .בשטח

, םאותמחייבות ללא ספק מל"ג עצמה, אשר הבחירתם של המשיבים להפר ברגל גסה את הוראות  .52

מל"ג שלא לעשות דבר, ולגבות את המוסדות המפרים למול בית המשפט, צריכה לבוא לידי הובחירתה של 

מסתירים מידע פועלים בחוסר ניקיון כפיים,  20-5ג והמשיבים מל"הביטוי בקביעה ברורה שעל פיה 

 .   ך חוסר כבוד לדיןתוומ רלבנטי מבית המשפט הנכבד ופועלים על מנת לסכל את אכיפת הדין

   על מנת שינתן סעד אפקטיבי בעתירה 2019פעול למתן פסק דין קודם לחודש ספטמבר ה. יש ל

, אלא אף לת תוכנית שלא בלבד שמעגנת הפרדה על בסיס מיןשנים פוע 20-עמדנו על כך שמשך קרוב ל .53

הנוגעת למרחב הציבורי , מעגנת הפרדה שאינה בתנאים שווים. מדובר בסוגיה חוקתית ראשונה במעלה

. הכשרת ההפרדה על בסיס מין בהליך הנוכחי משמעותה צמצום ההגנה על זכויות נשים ובישראל כול

ת, עד שבכל מעשה, מדיניות ההפרדה המבוקשת היא כה רגרסיביבישראל, וחזרה שנות דור לאחור. ל

 תולדותיה של מדינת ישראל לא היה דבר הדומה לה.  

 . שנים 5חלפו . מאז, 2014לבית המשפט הנכבד לראשונה בשנת  והובארקטיקה זו פ חוקתיות וחוקיות .54

ם בהפרדה על בסיס מין מטבע הדברים, אפילו אם תתקבל העתירה במלואה, סטודנטים שכבר החלו לומדי .55

ר, עד לשילובם במסלולים הרגילים. בדומה, תידרש תקופת מעבר אף לשילוב הסגל ידרשו לתקופת מעב

, תכנון שלמאחר ששנת הלימודים תש"פ כבר מצויה בשלב מתקדם  מערכתית לישום פסק הדין.כות והער

 ספק את ינתן סעד בעתירה שרלבנטי לשנת לימודים זו.

, יש לייתן פסק דין (2020-1920) ים תשפ"אלשנת הלימודשינתן בעתירה יהיה רלבנטי על מנת שהסעד  .56

 .2019בעתירה לא יאוחר מספטמבר 

רת משמעותה תהיה כי בפועל, מרבית תוכנית החומש העומדת במוקד העתירה הנוכחית אה אחכל תוצ .57

  תושלם קודם להכרעה בעתירה. 


