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 המדינהתגובת 
 6500/17בבג"ץ לבקשה למתן צו ביניים 

 
)להלן:  6500/17בבג"ץ  3–1 , מתכבדים המשיבים21.4.20מיום  בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד

  למתן צו ביניים.  (העותרים :)להלן 6500/17ת העותרים בבג"ץ את תגובתם לבקש ( להגישהמשיבים

 פתח דבר

 

ת הרב שנתית השנייה תכניהבטענות נגד החלטת המל"ג בדבר עניינה  6500/17העתירה בבג"ץ  .1

ת הרב תכניה)להלן:  תשפ"ב-להרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית התשע"ז

  (.שנתית

 

ההשכלה הגבוהה  מסרו, כי ועדת ההיגוי להנגשת 2.4.20בהודעת העדכון שהגישו המשיבים ביום  .2

לערוך בה מספר שינויים שתכליתם הסרת , הממליצה גיבשה הצעה לעדכון המדיניות למגזר החרדי

 אולבכי ההצעה עתידה . כן צוין, תתכניחסמים והגברת הנגשת ההשכלה הגבוהה לחרדים כפי יעדי ה

במניעת דיונים  למתן צו ביניים עניינה 6500/17לדיון בפני הות"ת והמל"ג. בקשת העותרים בבג"ץ 

 אלה בות"ת ובמל"ג. 

 

כבר בפתח התגובה ידגישו המשיבים, כי הבקשה מכוונת למנוע קיום דיון בות"ת מחר, יום שני,  .3

המשיבים  פעלוכן, -אשר על .10:00בשעה  30.4.20ובמל"ג ביום חמישי,  ,10:30, בשעה 27.4.20

על  ,28.4.20-בלתגובתם  לפני המועד שקצב בית המשפט הנכבד את מועד הגשת תגובתםלהקדים 

המשיבים מבקשים להביא לידיעת בית בות"ת. הקבוע למחר מנת שהתגובה תוגש לפני הדיון 

 הדיונים בות"ת ובמל"ג במועדם.  בכוונתם לקיים את  ,שלא יינתן צו בינייםהמשפט הנכבד, כי ככל 

 

המבקשים טוענים, כי ההצעה שתובא לבחינת ות"ת ומל"ג היא "תכנית חומש שלישית", המרחיבה  .4

את הסדרי ההפרדה ומבטלת כמעט לחלוטין את המגבלות ואת האיזונים בתכנית הרב שנתית 

הקיימת, תוך יצירת "מציאות בלתי הפיכה". לדידם, סיכויי העתירה גבוהים מאוד ומאזן הנוחות 

ת. על רקע טענות אלה מבקשים תכניותרת המצב הנוכחי על כנו בלא לאפשר שינויים בנוטה לטובת ה

 כדלקמן: צו בינייםהעותרים מבית המשפט הנכבד ליתן 

צו ביניים עד להכרעה )כך במקור( בית המשפט הנכבד מתבקש לייתן "
הסדרי הלימודים בהם  להרחיב את 1-3בעתירה האוסר על המשיבים 

בסיס מין כפי שעולה שהם מתכוונים לעשות  מתקיימת הפרדה על
 .2.4.2020המדינה שהוגשה ביום  מהודעת

להסיר נושא זה  1-3 בית המשפט הנכבד להורות למשיבים בפרט, מתבקש
 ".30.4.2020 -ו 27.4.2020מל"ג/ות"ת לתאריכים  מסדר היום של ישיבות
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ה לעדכון המדיניות, כפי שפורטה במסגרת שכן ההצעדין הבקשה להידחות, לעמדת המשיבים  .5

, כטענת חדשה תכנית חומשקביעת הצעה לה נ, אינ2.4.20ההודעה המעדכנת מטעם המשיבים מיום 

להסרת צעדים אופרטיביים הנדרשים מספר דרך  ת הקיימתתכניהעדכון הצעה ל, אלא העותרים

כפי שהוחלט במסגרת  ,ההשכלה הגבוהה לחרדים ת ולהגברת הנגשתתכנילהשגת יעדי החסמים, 

בדיוני הות"ת והמל"ג, אין מדובר בשינוי  דיניותהמ עדכון שרתאואם לפיכך,  .ת הרב שנתיתתכניה

 , ודאי לא "תכנית חומש שלישית" כטענת העותרים. ת הקיימתתכנידרמטי של ה

 

וכי מאזן הנוחות נוטה  הדיון בהצעה לדחות את מקימה בסיסאיננה , כי הבקשה עוד להלן נראה .6

השינויים, ככל שיאושרו,  יישוםמתן אפשרות ללטובת קיום הדיונים בות"ת ובמל"ג כבר כעת ו

   בשנת הלימודים הקרובה.  ביישומםלנוכח הדחיפות 

 

זה  ענייןבוכי הבקשה  יום הדיונים בות"ת ובמל"גיתן צו אשר ימנע קהמשיבים יטענו, כי אין עילה ל 

היא מוקדמת וחורגת מן המקובל בגדרי היקף ההתערבות השיפוטית בהתנהלות הרשות המינהלית 

לקיים  ישנה דחיפות ונחיצותכי טרם שקיבלה החלטה, כנגזרת של הפרדת הרשויות. כן נראה להלן, 

ככל שיוחלט לאשר את וליישם את השינויים בשנת הלימודים הקרובה,  את הדיונים כבר כעת

בחינת יישום התכנית מדובר בשינויים שהצורך בהם עלה תוך  שינויים המוצעים או חלקם, יהאה

לטייב את יישום התכנית ולקדם את  בתכנית, שתכליתן נחוצות התאמות. ההמלצות משקפות בפועל

השגת יעדיה, ובראשם הגדלת מספר הסטודנטים החרדים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה. 

בשנת לימודים שלמה,  ההצעהמשמעותו עיכוב יישום  ההצעה לעדכון המדיניות כעתעיכוב בקידום 

 ודחייתו לשנה האקדמית הבאה. 

 

יישום השינויים, ככל שיאושרו, לא ייצור נזק בלתי הפיך או "מציאות בלתי הפיכה" לכך נוסיף, כי 

המתיישבים עם , ת הקיימתתכניל טייםרקנקוכטענת העותרים. מדובר, כאמור, בעדכונים 

ידי בית -המיושמת זה מכבר, ואשר בקשות העותרים לצו ביניים בעניינה נדחו עלעקרונותיה, 

פיכך, ובשים לב לכך שמגפת הקורונה עודנה כאן וטרם נקבע מועד דיון לפני בית להמשפט הנכבד. 

התכנית  המשפט הנכבד, מן הראוי לאפשר התקדמות התהליך, לשם מתן מענה לצורך שעלה מיישום

כי המשיבים יעדכנו את בית המשפט אין צריך לומר, לטובת טיוב יישומה והגשמת תכליתה בהמשך. 

בלתי הפיך, שכן ככל  ענייןהנכבד ואת הצדדים להליך בהחלטה שתתקבל לבסוף, וכי אין מדובר ב

שבית המשפט הנכבד יורה לבטל את התכנית או סעד אחר, יצייתו המשיבים כמובן לפסק דינו 

 השינויים הנשקלים דנן.  ענייןבהתאמה אף ל

  תמצית הרקע ב

 

   ., אליה מתייחסת העתירהת הרב שנתיתתכנינזכיר בתמצית את הרקע הנוגע ל .7

 

בתחום התעסוקה, והגבוהה נוכח שיעור השתתפות נמוך של האוכלוסייה החרדית בתחום ההשכלה  .8

 .לימודים אקדמיות שנועדו לחרדים , מסגרותות"ת, ביוזמת המל"ג וה2000הוקמו החל משנת 

הוקמה 'ועדת , 2012–2011)"מסגרות חרדיות"(, שכוננה החל בשנים ת המח"רים תכניבמסגרת 

 . (ועדת ההיגוי)להלן:  יה החרדית'יההיגוי להרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוס
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ת ומתמודדת עם סוגיות עקרוניות שעולות מעת לעת. תכניועדה מלווה את הניהול השוטף של ההו

 המלצות ועדת ההיגוי מובאות לאישור בפני ות"ת ומל"ג. 

   

-, נדחתה עלמסלולי הלימוד במרכזי לימוד לחרדים )מח"ר(כנגד  עתירה קודמת שהגישו העותרים .9

הנושא של שילוב חרדים בהשכלה "כי  , בין היתר,בעוובק 19.3.2015ביום  ידי בית המשפט הנכבד

הגבוהה ובעקבותיה בתעסוקה הוא חיוני, וכי המאמץ להשיגו הוא מבורך. כמובן נחוץ לקיים איזונים 

ראויים באופן שיצמצם ככל הניתן שאלות שויון העולות מטבע ההפרדה בין נשים לגברים, אשר 

 ות בהן מדובר כדי שיצטרפו אליהן חרדים, נשים וגברים"תכניבחלק ניכר מן הכנראה אין מנוס ממנה 

 (.יופי תירוש נ' המועצה להשכלה גבוהה 6667/14)בג"ץ 

 

של איסוף נתונים, קבלת הערות הציבור הליך ממושך בהמשך לפסק הדין ולהוראותיו, התקיים  .10

כמו גם קבלת , והעמדות על ידי הגורמים המוסמכים לכךובחינת מכלול השיקולים ת תכנילטיוטת ה

ביום אימצה המועצה להשכלה גבוהה  . אחר הליך מפורטגורמים בכירים במשרד המשפטיםאישור 

תשפ"ב בנושא הרחבת הנגישות -את פרק ב' למסמך המדיניות הרב שנתית לשנים תשע"ז 23.5.17

  .דנן העתירההיא העומדת במוקד החלטה זו של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית. 

ת מן העבר השני, ומבקשת ולבטל תכניעתירה התוקפת את ההדיון בעתירה זו אוחד עם כן נזכיר, כי  .11

פורום קהלת נ' המועצה  8683/17בג"ץ  -את ההגבלות על היקף ההפרדה המגדרית בהשכלה הגבוהה 

 . להשכלה גבוהה

 

 כדלקמן: 8683/17ובג"ץ   6500/17הוצא צו על תנאי בבג"ץ  15.1.18ביום  .12

  6500/17"בג"ץ 

 
לבוא וליתן טעם מדוע לא  3-1תנאי המכוון למשיבים -על-צולהוציא 
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 בג"ץ-לעתירה ב 1)נספח  תשפ"ב-ית התשע"זלאוכלוסייה החרד
ההחלטה(, ככל שהיא אמורה לחול על שנות הלימודים  להלן: ;6500/17

 תשפ"ב-האקדמיות התשע"ט
 

 8683/17בג"ץ 
 

לבוא וליתן טעם מדוע לא ייקבע  3-1להוציא צו על תנאי המכוון למשיבים 
מדינה תחול רק על מוסדות להשכלה גבוהה שה –כי בכל מקרה ההחלטה 

תוקצבים, או מתקצבת באופן מלא, ולא תחול על מוסדות שאינם מ

 ."מתוקצבים באופן חלקי
 

. בהמשך, נקבעו 8683/17ובג"ץ  6500/17הוגש תצהיר תשובה מטעם המשיבים בבג"ץ  10.7.18ביום  .13

 10.1.19ה ביום . לקראת דיון זה הוגש15.1.19העתירות לדיון בהתנגדות למתן צו על תנאי ליום 

קצב הגידול עלה ש ם, מהתתכנייישום הבה הוצגו נתונים בדבר הודעה מעדכנת מטעם המשיבים, 

במוסדות ההשכלה הגבוהה הוא איטי מן השיעור שהוערך  האוכלוסייה החרדיתבשיעור השתתפות 

   .תתכניואינו הולם את יעדי ה מלכתחילה
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ניתנה החלטת בית  20.1.19התקיים דיון בעתירות לפני בית המשפט הנכבד, וביום  15.1.19ביום  .14

בין הסוגיות יחדיו, נוכח קשרי הגומלין  העתירות שבכותרת כלשמיעת בדבר המשפט הנכבד, 

, בהמשך לצו על הנוגע להגדרת "חרדי" 2240/17 צו על תנאי בבג"ץ תהוצא הכרעה, ובדברטעונות ה

צירופם ; כן הוחלט על תתכני, המכוונת אף היא להגדרת "מיהו חרדי" ב8010/16שהוצא בבג"ץ תנאי 

 הרחבת הרכב בית המשפט הנכבד אשר ידון בעתירות.וכן על ; של צדדים שונים לעתירות

  

הודעה  16.4.19עד ליום , כי המשיבים יגישו שניתנה בעקבות הדיון נקבע במסגרת ההחלטה כן

המשיבים . וונתם לפעול לקידום פתרונות וחלופות, בצירוף לוחות זמנים רלבנטייםביחס לכמעדכנת 

, לרבות שנעשתההמפורטת בדבר עבודת המטה  22.5.19וביום  5.5.19ביום הגישו הודעות מעדכנות 

עבודת המטה כן הוצגה ו איסוף מידע, סיורים וישיבות, לרבות בראשות היועץ המשפטי לממשלה,

, על שלביה והגורמים הרבים דיםלצורך גיבוש הצעה לעדכון המדיניות בנושא החרשעוד נותרה 

   .המעורבים בה

 

אולם בהמשך דחה בית המשפט הנכבד את , 4.2.20ביום לפני הרכב מורחב העתירות נקבעו לדיון  .15

, הגישו 18.3.20. לקראת דיון זה, ובהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 26.4.20המועד ליום 

הצעה לעדכון המדיניות אושרה  4.3.20ביום , כי הודעה מעדכנת בה נמסר 2.4.20ביום המשיבים 

ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה למגזר בוועדת  (ההצעה לעדכון המדיניות)להלן:  בנושא החרדים

. במסגרת ההודעה המעדכנת הובאו עיקרי ההצעה לעדכון המדיניות, (ועדת ההיגוי)להלן:  החרדי

 אליהם נתייחס להלן. 

 

כי נוכח ביטול הדיון שאמור היה להתקיים בנושא ההצעה בות"ת ובמל"ג נוכח התפרצות כן צוין, 

במועדי  לבוא לדיון בפני הות"ת והמל"ג עתיד הנושאנגיף הקורונה וההגבלות שהוטלו בעקבותיו, 

ות הקבועים זה מכבר לגופים הללו לאחר הדיון הקבוע לפני בית המשפט הנכבד, במתכונת הישיב

  של דיון מקוון נוכח המצב. 

 

ב"כ העותרים . משנמסר ל26.4.20-בהמשך בוטל הדיון שנועד להתקיים לפני בית המשפט הנכבד ב 

בקשה בית המשפט הנכבד ב, פנה ל30.4.20-ו 27.4.20כי הדיונים הבאים בות"ת ובמל"ג קבועים ליום 

 .דנן למתן צו ביניים

 המלצות ועדת ההיגוי

 

ידי ועדת ההיגוי לבחינת ות"ת ומל"ג, אשר הובאו -המוצעים עלהעדכונים נשוב ונציג כעת את  .16

לטענת העותרים לפיה יש לאסור  . בתוך כך, נשיב2.4.20בהודעה המעדכנת מטעם המשיבים מיום 

מהטעם שמדובר בהרחבה משמעותית של הסדרי ההפרדה, בבחינת  הצעת ועדת ההיגוי את קידום

המשיבים יטענו, כי מדובר בעדכונים קונקרטיים בתכנית הקיימת, ולא "תכנית חומש שלישית". 

    לישית' כטענתם.ת, וודאי לא שינוי העולה כדי 'תכנית שתכנישל ה משמעותיבשינוי 
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המשיבים סבורים כי העותרים רואים צל הרים כהרים, ומציגים את ההצעה לעדכון המדיניות  .17

ות תכניהמגבלות על צביונן והיקפן של  את השרידים האחרונים של" אשר תבטל "רפורמהכ"

 ולא היא. נסביר.  –" ןלימודים בהפרדה על בסיס מי

 

והמוסדות בהם יתקיימו לימודים  ,בהיבט קהל היעד של התכנית מציעות עדכוניםהמלצות ה .18

 בהפרדה. 

 

ה הגדרה ברורה לחרדים ת הרב שנתית, נקבעתכניעניין קהל היעד של התכנית נזכיר, כי במסגרת הל .19

מבחינה יעד, אשר חריגים להגדרת קהל ה 10%כי מוסד יהיה רשאי לשלב עד ו אשר ישתתפו בתכנית,

המסגרת החרדיות, יש מקום לאפשר השתלבותם  ם להקמתימהותית ובהתבסס על הרציונלי

-להגדיל את שיעור החריגים המרבי שיתקבל לתכנית מ. כעת מציעה ועדת ההיגוי במסגרות אלה

 החרדיים במסגרתמתוך כלל הסטודנטים ייעשה חישוב שיעור החריגים  ע כיבוולק, 15%-ל %10

שיעור החריגים  תוך הגבלתת ומקצוע שנוהג כיום(, תכניהחישוב הנפרד לכל  במקום) כולה החרדית

. לכל היותר )ולא כפי שהציגו העותרים בבקשה(בכל תכנית לימודים החרדים מן הסטודנטים  50%-ל

 ובקרה.כן מציעה ועדת ההיגוי כי המוסדות ידווחו על שיעור החריגים לוועדת ההיגוי, לצורך פיקוח 

 

שיעור החריגים שנקבע אינו מספק  לנוכח ממצאי עבודת המטה שמצאה, כישינויים אלה מוצעים 

ות הלימוד, וכן כדי לאפשר גמישות תפעולית הכרחית לצורך תכניביחס לביקוש להשתתף ב

 התפתחותן של המסגרות המבקשות לפעול לפי המדיניות המאושרת. 

 

 קרטינוקמתן מענה באין מדובר בשינויים מרחיקי לכת כלל ועיקר, אלא המשיבים סבורים, כי 

ובהתאם  ת תוך כדי הפעלתה בשנותיה הראשונותתכניהיישום הערכת  עקבותב השעל ורךלצ

ת, תכנית הרב שנתית בנוגע למחקר מלווה לתכניל 52.14זאת, בהתאם לסעיף  .לעקרונות שנקבעו בה

לא למותר  להגשים את המטרה החשובה העומדת בבסיסה.ת ובכך תכנילעמוד ביעדי הועל מנת 

 הוצעות. נחדד, כי לא תכנילציין, כי אין בשינויים אלה כדי להשפיע באופן משמעותי על תקציבי ה

במידה שיעור החריגים שיתקבלו מוצע להגדיל את שינוי בהגדרת "חרדי" לצורך התכנית, אלא אך 

 .דנטים החרדים במוסדוהחלת החישוב על מספר הסטו 5%נקובה של 

 

ועדת ההיגוי תמשיך לעקוב אחר בה נקבע כי ", רב שנתיתבתכנית ה 48.13פנה לסעיף בהקשר זה נ

שינויים והתפתחויות במערכת החינוך החרדית, ובין היתר בנוגע להגדרת אוכלוסיית היעד, והיא 

כלומר, האפשרות  ".תתבקש להמליץ על שינוי הגדרת אוכלוסיית היעד, ככל שתמצא זאת לנכון

ולעדכן את אוכלוסיית היעד של התכנית תוך כדי הפעלתה, מעוגנת בהוראות התכנית הרב לבחון 

כנית גה מהתכנית חומש חדשה או בחריויש לדחות את טענות העותרים כאילו מדובר בת שנתית

 הקיימת.

 

מציעה כמה המלצות, אשר חלקן  ועדת ההיגוי –אשר למוסדות בהם יתקיימו לימודים בהפרדה  .20

ת, וחלקן טעונות בחינה נוספת של הצוות תכניבגדר עידוד הפעילות המתקיימת זה מכבר במסגרת ה

 המקצועי בות"ת. 
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-כך, ועדת ההיגוי מציעה לפעול להגדלת מספר הסטודנטים החרדיים הלומדים בהשכלה גבוהה, על

, ייעודיות של האוניברסיטה הפתוחה הרחבת היקף הלימודים בהפרדה בכיתותידי עידוד 

הרחבת היקף  ; עידוד, ומאפשר לימודים מקוונים ומרכזים הפזורים בכל הארץהמתקיימת זה מכבר

מנת לחזק את איתנותם, ובשים לב לכך -הלימודים במח"רים הקיימים, הנהנים מיתרון לגודל, על

ואקדמית של מוסד אקדמי אחד, על כלל ההיבטים הלימודיים  יתשמתקיימת בהם אחריות מינהל

ת הרב שנתית, תכניהנה, המלצות אלה מכוונות לעידוד הפעילות המתקיימת זה מכבר במסגרת הבו. 

 וממילא אינן יוצרות שינוי דרמטי כטענת העותרים. 

 

בת המסגרת טמון בקרהיתרון נוכח היקף ההשתתפות הבלתי מספק בתכנית, ובשים לב לבנוסף, 

לבחון מחדש את  , מציעה ועדת ההיגויהלימודית למרכזי המגורים של האוכלוסייה החרדית

ק"מ ממוסד האם, על מנת לאפשר פתיחת מח"רים  15המגבלה כי מח"ר יהיה במרחק של עד 

חדשים, אשר יהיו צמודים יותר למרכזי המגורים, הואיל וצמידות כאמור הוכחה כמסייעת להגדלת 

פתיחת פלטפורמה נוספת, במקרים חריגים בהם לא קיים היצע . כן מוצע לשקול טודנטיםמספר הס

בכפוף להבטחת רמה אקדמית נאותה ונאותות מינהלית, לרבות קיום מבחנים , של מסגרות אחרות

ת. ברמה זהה למוסד האם, וכן הוכחת צורך בהתאם לתוצאות הבחינה של הצוות המקצועי בות"

, ובשים לב (תתכניהאחרת פועלת כהלכה בהתאם ל) משתי הפלטפורמות זאת נוכח סגירת אחת

יתרון תיהנה מלמרכזי אוכלוסיה חרדית ו אשר תהיה סמוכהלצורך אפשרי בפלטפורמה נוספת 

  . החשוב לאיתנותה והצלחתה לגודל

 

ויושם אל לב, כי אין מדובר בשינויים שאישורם יביא לפתיחת מסגרות נוספות במישרין, אלא  

בהתאם טעונים בחינה נוספת ודיון נוסף בשלושת הגופים. התאם להמלצה, שינויים מוצעים אלה ב

ירכז עבודת מטה מקצועית  להצעת ועדת ההיגוי, שינויים אלה כפופים לכך שהצוות המקצועי בות"ת

במסגרתה ייבחן, בין היתר, ההיצע הקיים של מסגרות בהן מתקיימים לימודים לחרדים בהפרדה, 

תוך בחינת השפעת מרחק המסגרות בהם מתקיימים לימודים בהפרדה ממוסד האם, על הרמה 

ת האקדמית והזיקה המינהלית; וכן תיבחן השפעת פתיחת מסגרות נוספות על כלל המערכ

  האקדמית ומוסדותיה. מסקנות העבודה יובאו לדיון בוועדת היגוי חרדים, ות"ת ומל"ג. 

 

ולבסוף מציעה ועדת ההיגוי לחזק את תכנית המעטפת עבור סטודנטים חרדיים, אשר תלווה  .21

איתור ובחינת התאמת מועמדים, ייעוץ לבחירת סטודנטים במהלך חייהם האקדמיים, ותכלול 

. זאת ועוד, במהלך המכינה והתואר, מניעת נשירה וכן תמיכה כלכלית לסטודנט וע לימוד, ליווימקצ

מתן מענה נוסף עבור סטודנטים  מוצע לעדכן את מודל התמריצים לסטודנטים חרדים, ולבחון

כנית, כי אם חיזוק אף אלה אינם שינויים דרמטיים בת .ללא הפרדה המעוניינים להשתלב במוסדות

 לטובת קידום התכלית של הנגשת התכנית לסטודנטים חרדים.  הקיים

 

לאמור נוסיף, כי בניגוד לטענות העותרים, ההצעה לעדכון המדיניות אינה מציעה שינוי כלשהו  .22

בנוגע להפרדה במרחב הציבורי. לעניין זה יובהר, כי עמדת המשיבים הייתה  מהמדיניות הקיימת

וכורח  דרית לציבור החרדי בלימודים אקדמיים להשכלה גבוהה היא אילוץמגכי הפרדה ועודנה, 

 – במרחבים הציבוריים שאינם כיתות הלימוד בכפייההפרדה מגדרית , ובהתאם אסורה המציאות

 ובכלל זה, ספריות, קפיטריות וכיו"ב. 
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אילוצים ארגוניים הנוגעים להקצאת כיתות  עקבישנם מוסדות שהקצו ימי לימוד לנשים ולדברים 

. בכל הימים שני המינים בספריה, מזכירות וכו' בנילמנוע נוכחות כדי במבנה הלימוד, אולם אין בכך 

המוסדות  בעמידתכי ישנו שיפור משמעותי מגורמי הבקרה, אכיפה ורישוי במל"ג נמסר, כי  יוער,

ידי -טפלות עלהמ , כעולה מן הפניות והתלונותבהסדרי ההפרדה המגדרית בשטחים הציבוריים

. וכן מביקורי הפתע שמקיימים גורמי הפיקוח של המל"ג במוסדות ג,"למיות הציבור בניחידת פ

וח והאכיפה העומדים לרשות , יוצגו גם כלי הפיקות"תב דיון שעתיד להתקייםנוסף, במסגרת הב

   הבטחת גבולות ההפרדה המגדרית במרחבים הציבוריים במח"רים.  לצורך ידה-מים עליושהממל"ג 

 

ת הרב שנתית תכניהאפשרות הקיימת לפי ההגדרת לא משנה את ההצעה לעדכון המדיניות אף 

אף איננה מציעה לסטות מהמדיניות  ההצעה ,עודיים לבני מגדר אחד בלבדלהפעיל קמפוסים יי

של תארים מתקדים בהפרדה  ת לימודתכנית הרב שנתית, לפיה אין אישור לפתיחת תכניהקבועה ב

ת ת ואינן פועלותכניות הלימוד בתארים מתקדמים שפועלות כיום, קדמו לתכנייובהר, כי מגדרית. 

 .   מכוחה

 

 קרטייםונקעדכונים הנה כי כן, ההצעה לעדכון מדיניות המשיבים כוללת מספר מצומצם של  .23

אשר  – שמטרתם טיוב המדיניות הקיימת לשם השגת יעדי התכנית והגדלת מספר המשתתפים בה

ידי בית המשפט הנכבד בעתירה -אין חולק על חשיבות השגת יעדיה, כפי שאף התקבל זה מכבר על

 הקודמת בנושא.

 

 כדלקמן:  בהקשר האמור, ת העותריםות מטעניוהסתייגושתי יוסיפו המשיבים לאמור  .24

 

כידוע, אין זה  הסתרת מסמכים הנוגעים להמלצת ועדת ההיגוי.בדבר , נבקש לדחות טענה ראשית

נהוג להציג בהליך משפטי מדיניות המצויה בשלבי גיבוש, טרם שנודע אם אושרה ובאיזו מתכונת. 

 ענייןעם זאת, נוכח מועד הדיון שהיה קבוע באותה העת, הוצגו העיקרים בתמצית, וטענת העותרים ב

תיה המל"ג מתנהלת בשקיפות מלאה וכל החלטוהסתרה ראוי היה לה שלא היתה נטענת. 

לעדכן ביקשו המשיבים כאמור בהודעה המעדכנת, מפורסמות באתר לאחר שאושררו על ידה. 

, אשר יתקיימו כעת באופן בהמשך את בית המשפט הנכבד בתוצאותיהן של הישיבות האמורות

כי לכשתתקבל החלטה  ,. מובןהקורונה שנגרם עקב התפשטות נגיףעקב מצב החירום הלאומי מקוון 

 הגורמים המוסמכים ניתן יהיה למסור עדכון מלא בצירוף מסמכים אשר צירופם יידרש לכך. בידי 

 

עדכונים ה רק , נבקש לחדד כי הבקשה עניינה בעיכוב ההצעה לשינוי המדיניות, ולפיכךשנית 

שתובא לדיון בות"ת ובמל"ג הם הרלוונטיים לבקשה ורק בהם יתמקד הצעה המוצעים במסגרת ה

ים מעלים בבקשתם טענות נגד הסדרים שנקבעו עוד בתכנית הרב שנתית, המיושמת דיוננו. העותר

זה מכבר, או אף נגד הסדרים שקדמו לה, ומציגים את הדברים כאילו היו הסדרים חדשים, בלא 

להבחין כהלכה בין הקיים לבין השינויים הנשקלים. כן העלו באופן כוללני, ברשימת טענות מהירה 

טענות שונות כנגד אופן יישום התכנית והפיקוח על יישומה, החורגות מדיוננו, ללא ביסוס כהלכה, 

 ניתן מענה בתצהיר התשובה, ממנו מתעלמים העותרים.  ןוכי למרבית
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רק על ניתן בהפרדה ה פתיחת תכנית חדשג לאישור מל"לסיבור האוזן נציין כאן, כי בניגוד לנטען, 

וכי התנהלות , 'והתכניות הקיימות, הצרכים במשק וכ בחינת, תוך בסיס עבודה תכנונית משמעותית

האמונים על פיקוח זה מוסרים כי הגורמים ידי מל"ג וכי -המוסדות בהתאם להוראות מפוקחת על

 קבלהה נאיתכפי שכבר הובהר בעבר, הרי לחתך הקבלה, אשר  .חל שיפור בהתנהלות המוסדות

הוא זהה לתכניות ככל שנקבע, , להבטחת הרמה האקדמית (המל"גאו )המוסד ידי -שנקבע על

ביקוש לכל הר מן נגז בפועל הקבלה חתךת במסגרות החרדים. המקבילו במוסדות האם ולתכניות

 ושנקבע קבלהעומדים בתנאי הקבלים תועמדים המהמתכנית, ואין הוא מעניינה של המל"ג ובלבד ש

 .(ל"גהמאו )י המוסד יד-לע

 בבקשה עמדת המשיבים

 

  להידחות.לצו ביניים כפי שיפורט להלן, עמדת המשיבים היא כי דין הבקשה  .25

 

בקשות למתן צו ביניים, יש לבחון את  סיכויי  ענייןכידוע, בהתאם למבחנים שנקבעו בפסיקה ל .26

בין שני התנאים הללו יחסי הגומלין בהתאם לפסיקה, העתירה להתקבל ואת מאזן הנוחות. 

סיכויי העתירה גדולים יותר כך שככל שלפיה "מקבילית כוחות",  מעמידים מבחן משולב של כעין

אגף שיקום נכים משרד הביטחון נ'  7040/16בגץ השוו: ניתן למעט בדרישת מאזן הנוחות ולהיפך )

 ((. 7.11.17) תפלוני

 

יפנו המשיבים לתצהיר התשובה שהוגש מטעמם, בו הציגו את הרקע לגיבוש  העתירהסיכויי לעניין  .27

להגשים, תכלית  תכניתאותה נועדה ה חיוניתהראויה והתכלית ת הרב שנתית, פירטו אודות התכניה

והמתווה ליישומה, וטענו בהרחבה כי ההחלטה מכבר, זה  בהבית המשפט הנכבד הכיר אשר 

ורמים המקצועיים הרלוונטיים, לאחר לימוד מעמיק של הנושא, ידי הג-התקבלה בסמכות על

ידי מומחים, הליך שימוע ציבורי נרחב שנערך בהתאם להוראות בית המשפט הנכבד -בחינתו על

בין האינטרסים הולם איזון , ומבטאת סבירה ומידתית, וכי ההחלטה האמור 6667/14במסגרת בג"צ 

 . השונים

 

טענות הצדדים השונות, אשר הבקשה והתגובה לה הציפו והזכירו אך חלק מהן, עומדות  להכרעת 

בית המשפט הנכבד בהליך העיקרי, ואין לומר כי סיכויי העתירה להתקבל מובהקים, כפי שמבקשים 

העותרים לשקף בבקשתם. דומה כי בעתירות דנן, נוכח הסוגיות שהן מעוררות והיקף ההליך וכתבי 

בקשה דנן אבן הבוחן המרכזית להכרעה בנות, ובשים לב ל"מקבילית הכוחות" האמורה לעיל, הטע

 בתנאי הנוגע לסיכויי העתירה, כי אם בתנאי הנוגע למאזן הנוחות.  האינ

 

 ן מאזן הנוחות במקרה דנן.  ינפנה, אם כן, להצגת עמדתנו בעני

 

 נסביר.לטובת דחיית הבקשה. כי מאזן הנוחות נוטה  ,המשיבים סבורים .28
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בהמלצות אשר מבקשת  דיונים בות"ת ובמל"גע קיום מנמתן צו אשר י, כי אין עילה ליטענו המשיבים .29

נכון ונחוץ לקיים את הדיונים כבר מאזן הנוחות מטה למסקנה כי , וכי ועדת ההיגוי להביא לפניהם

 יישומם כבר כעתלטובת  הכףנוטה אף כעת, וככל שיוחלט לאשר את השינויים המוצעים או חלקם, 

 . ודחיית הבקשה לעיכובם

 

ימנע מן הרשות המינהלית המוסמכת לדון בהמלצות המונחות שמקום למתן צו  איןנפתח בכך ש .30

טרם שהרשות מקום שהיא מוגשת מוקדמת,  להידחות מחמת היותה דינהכשם שעתירה לפניה. 

דינה להידחות מחמת המינהלית קיבלה החלטה הניתנת לביקורת שיפוטית, כך גם בקשה לצו ביניים 

. והרי, טרם קיום אותו רציונל, וזאת על יסוד באותן נסיבותמקום שהיא מוגשת מוקדמת  היותה

ההיגוי יאושרו, כולן או חלקן. הבקשה להסיר את הנושא מסדר הדיונים אין לדעת אם המלצות צוות 

מן המקובל המבקשת לסטות מעיקרון הפרדת הרשויות וחריגה, בקשה יומן של ות"ת ומל"ג היא 

שמקומה להיערך רק בביקורת שיפוטית של בית משפט נכבד זה על החלטות הרשות המינהלית, 

   כאשר תונח לפני בית המשפט הנכבד החלטה מוגמרת של הרשות המינהלית.  

כלל הוא, כי למעט במקרים חריגים וקיצוניים, כגון במצבים של פגיעה קשה בעיקרי "כך, נקבע כי 

יימנע בית משפט זה מלדון במעשיה של הרשות  -הצדק הטבעי, או קושי רב בהשבת המצב לקדמותו 

(. כלל זה, המצר את גבולותיה של )...מוסמכת, בטרם קבלה החלטתה הסופית בעניין הנדון ה

 1570/07בג"ץ ) ..."הביקורת השיפוטית על פעולות המינהל, נגזר במהותו מעיקרון הפרדת הרשויות

 .((25.2.07)פורסם באר"ש, החלטה מיום נ' השר לביטחון פנים עמותת "אומץ" 

 

פיו עתירה שהוגשה לפני שהרשות קיבלה החלטה לגופו של עניין דינה להידחות הכלל ל"כי נפסק,  כן

על הסף מחמת היותה מוקדמת, חל גם במקרים בהם נמסרה כבר לרשות המלצה אך הרשות טרם 

להגינות שלטונית נ' ועדת התנועה  2467/07בג"ץ ) "החליטה האם לקבל את ההמלצה או לדחותה

יפעת נ' הועדה למינוי דירקטורים  6804/15בג"ץ וראו גם  ((. 18.3.07)פורסם באר"ש,  הכנסת

 (.24.11.15)פורסם באר"ש, בתאגידים בנקאיים 

 

ת חומש שלישית" ובביטול כל המגבלות תכנילאימוץ " המלצהאין מדובר בבהמשך לאמור,  .31

מחויבי  קונקרטיים עדכוניםלבהמלצות ת הקיימת, כטענת העותרים, אלא תכניוהאיזונים ב

מן המעקב אחר יישום התכנית ובחינת מידת השגת יעדיה תוך כדי תנועה.  המציאות, כפי שעלו

נועדו להקל על קשיים שנוצרו בקליטת סטודנטים חרדים, תוך הגדלת יכולת המוצעים העדכונים 

  ., וזאת תוך שמירה על עקרונות המדיניותוהגמישות של כל מוסדהתכנון 

 

במהלך יישום התכנית הקיימת התברר כי ישנם מקרים בהם שיעור החריגים הקיים ואופן נבהיר, כי  

, במערכת ההשכלה הגבוהההרלוונטית חישובו לא הביאו לשילוב המיוחל של האוכלוסייה החרדית 

חרדים אשר קיים ריכוז גאוגרפי משמעותי של מקום ש , בפרטבו די וכי שיעור החריגים שנקבע אין

נוכח  ת, אולם יש מקום לאפשר השתלבותם במוסדות אלהתכנישנקבעה ב בהגדרה ם נכלליםאינ

, כגון חוזרים בתשובה, בוגרי מוסדות חב"ד וצאנז שהם מוסדות חרדיים באופיים, אורח חייהם

שיעור החריגים הקיים אינו נותן מענה מספק לאופן כי  כן נמצא,בוגרי מוסדות חרדיים בחו"ל. 

המוענקים לסטודנטים השירותים  , אשר עבור קיומם הכלכלי ואיכותהתפתחותם של מוסדות

  סה קריטית מינימלית של סטודנטים.מנדרשת 

 

http://www.nevo.co.il/case/5835293
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זאת ועוד, נחיצותו כבר כעת. מכאן גם ו 15%-ל 10%-מכאן ההמלצה להגדיל את שיעור החריגים מ 

אף הוא ת, תכניהשינוי המוצע באופן חישוב החריגים, קרי, כי יחושב ביחס לכל מסגרת ולא ד כי נחד

להיפסל עם  עלוליםשכן המצב הקיים מייצר אי ודאות גדולה בקרב מועמדים ש, דחוף ומתבקש

ניתן לדעת מהו  תתכנירק בהיוודע המספר המלא של המשתתפים במשום ש ,תחילת שנת הלימודים

המדיניות . כמו כן, לכל תכנית קונקרטית החריגים 10%דנטים שניתן לקבל במסגרת מספר הסטו

ת קטנה בעלת מספר תלמידים נמוך של תכנילהביא לתוצאה לא רצויה, לפיה ב עלולההנוכחית 

עשרות בודדות גם מועמדים ספורים שאינם עומדים בהגדרה הבסיסית יכולים להיחשב בגדר 

 חריגה.

 

ת פעילומתייחסים לחלקם דקו בכך שולא  ,השינויים גורף את כלביקשו לעכב באופן תרים עוה 

 ועל.בטרם ייכנסו בפת חלקם טעונים בחינה נוספו ית כיום,הרב שנת תכניתשממילא מתקיימת ב

 

אינה משנה ו ,ת תוך כדי תנועהתכניעל צורך שעלה מיישום ה , אם כן,עונהיניות ההצעה לעדכון המד 

. עיון , כנטעןוהמגבלות בתכנית מבטלת את האיזוניםאף לא הקיימים ו את הסדרי ההפרדה

. ינו שינויים ביחס לכלל האיזוניםכי אין לפנ מלמד כתב התשובהל 33-31עמ' באיזונים שפורטו ב

-ל 10%-מ ,5%-ב כי הגדלת שיעור החריגים בריאשר לנקודה הקונקרטית של שיעור החריגים, הרי 

  . אינה ביטול האיזון בנקודה זו, 15%

 

נבהיר, כי מדובר בשינויים שהצורך בהם עלה מתוך אל מול הליך ניהול העתירה אשר לציר הזמן  .32

ך משפטי בהיקף ההליך דנן אורך מטבע הדברים זמן, ובפרט בחינת יישום התכנית בפועל. ניהול הלי

מיושמת התכנית בפועל להליך כעת שימי משבר הקורונה הביאונו לדחייה נוספת של הדיון. במקביל 

, מנתחים את היישום ומקבלים דיווחים מן המוסדות אודות הדינמי והגורמים עוקבים אחר יישומה

צריך זמן אף הוא, שהזה, תהליך  ת.תכניות ועדכונים בהמצריכים התאמ צרכים וקשיים שעולים

ככל שיוחלט לאשר את ההמלצות או חלקן, יהא ומשבאנו עד הלום, צורך בשינויים הנשקלים. העלה 

לטובת  מהלטייב את יישות ותכניהתאמות נדרשות ב לערוךזה נכון ונחוץ ליישמן כבר כעת על מנת 

הסטודנטים החרדים הלומדים במוסדות להשכלה השגת יעדיה, ובראשם הגדלת מספר  קידום

נזכיר, כי טרם נקבע מועד דיון חלופי למועד שבוטל עקב התפרצות מגפת הקורונה גבוהה. 

 והשלכותיה על ניהול הדיונים בבית המשפט הנכבד.  

 

, ובמל"גלהדגיש את הדחיפות בהעלאת ההצעה לעדכון המדיניות לדיון בות"ת יבקשו המשיבים  .33

 צפויו נמצא לקראת סופו במוסדותסטודנטים עיקרית של ההמאסה הרישום בשים לב לכך ש

, וכי השלמת הרישום במועד קרוב נחוצה למוסדות ולסטודנטים גם משך בחודש הקרוב )מאי(להי

ויים הדיונים הבאים בות"ת ובמל"ג צפיחד, לקראת היערכותם לשנת הלימודים הקרבה ובאה. 

עיכוב בקידום ההצעה לעדכון המדיניות . רישוםה עיקר וםבת, סוף חודש מאילקראת להתקיים 

  לשנה האקדמית הבאה.בשנת לימודים שלמה, ודחייתו  ההצעהמשמעותו עיכוב יישום  כעת

 

המוצעים במסגרת ההצעה תיקונים בבחינת ה ו צורך דחוףהמשיבים סבורים כי ישנ כן,-אשר על 

האינטרס הציבורי המובהק בדבר שילובה של האוכלוסייה  כעת, לצורך הגשמת לעדכון המדיניות

ת על תכניבנחוצים מתן צו ביניים שימנע שיפורים  .החרדית בהשכלה הגבוהה ובשוק התעסוקה

 ת והצלחתה. תכנייסוד אשר נלמד מן היישום עד כה, יפגע בהמשך יישום ה
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"מציאות בלתי נזק בלתי הפיך או יישום השינויים, ככל שיאושרו, לא ייצור לאמור נוסיף, כי  .34

ת הקיימת, המיושמת זה מכבר. אפילו תכנילמדובר, כאמור, בעדכונים הפיכה" כטענת העותרים. 

פגיעה זו כבר היינו מניחים כי טענת העותרים בדבר הפגיעה שיגרמו השינויים נכונה, הרי עיקרה של 

. גם אין צריך לומר, כי המשיבים ת המיושמת כעת, ואשר לגביה לא הוצא צו בינייםתכניקורה ב

 ענייןיעדכנו את בית המשפט הנכבד ואת הצדדים להליך בהחלטה שתתקבל לבסוף, וכי אין מדובר ב

המשיבים יצייתו או סעד אחר, ת תכניככל שבית המשפט הנכבד יורה לבטל את הבלתי הפיך, שכן 

 . השינויים הנשקלים דנן ענייןבהתאמה אף ל כמובן לפסק דינו

 

יישום בנוגע ללצו ביניים שהגישו העותרים לא למותר להזכיר בהקשר זה, כי בקשות קודמות  

הגישו העותרים בקשה  4.10.17נזכיר, כי ביום ידי בית המשפט הנכבד. -ת הקיימת נדחו עלתכניה

קשו כי בית המשפט הנכבד יאסור על קידומן ופתיחתן של תכניות בהן למתן צו ביניים במסגרתה בי

הגישו המשיבים את עמדתם לפיה  17.11.17מתקיימת הפרדה מגדרית בתוך קמפוסים כלליים. ביום 

הגישו העותרים בקשה נוספת למתן צו ביניים, לפיה בית  21.2.18דין הבקשה להידחות. ביום 

ות לימודים חדשות בהן מתקיימת הפרדה מגדרית תכנייחת המשפט הנכבד התבקש לאסור על פת

 26.6.18הגישו המשיבים את תגובתם לבקשה, וביום  28.3.18ות כאמור. ביום תכניאו הרחבתן של 

בשלב זה לא מצאתי מקום להיענות החליט בית המשפט הנכבד לדחות את הבקשה בקובעו: "

  ". למתן צו ביניים 6500/17לבקשת העותרים בבג"ץ 

 

ניסיון העותרים להסתמך בבקשתם על החלטתו זו של בית המשפט הנכבד אינה בהקשר זה נציין, כי 

בהחלטה אמנם צוין, כי "תשקל האפשרות למתן צו ביניים", אולם זאת נאמר דקה בדברים כהלכה. 

"אם לא יוגש תצהיר התשובה מטעם בהקשר מועד הגשת תצהיר התשובה במענה לצו על תנאי: 

 תישקל האפשרות למתן צו ביניים". –עד המועד הנ"ל  3-1ם המשיבי

 

לטעון לחוסר ניקיון כפיים בבחינת השינויים כעת, יסיון העותרים כן נוסיף, כי אין לקבל אף את נ .35

 . 15.1.19הסתמך על מגבלת הזמן שקבע בית המשפט הנכבד לעדכון מטעם המשיבים בדיון ביום ב

 

בהתאם, ככל שהדיון בהרכב מורחב היה תכלית הגבלת מועד העדכון היתה למנוע עיכוב ההליך, ו

נוכח הצורך בשינויים,  ת הקיימת נוכח אי סיום הליך בחינתתכניהיה הוא עוסק ב, ים בשעתומתקי

 זמן שנדרש לקיום התהליך המפורט, אשר המשיבים פירטו אודותיו בהודעותיהם לאחר הדיוןה

אלא ששני מועדי דיון שנקבעו בשנה שחלפה , כאמור לעיל. בהתאן להחלטות בית המשפט הנכבד

נדחו )הראשון מטעמי בית המשפט, והשני מחמת פרוץ מגפת הקורונה וההגבלות שנגזרו מן  ,מאז

וי המלצותיה לבחינת וכעת גיבשה ועדת ההיגבינתיים התקדם תהליך הבחינה ההתמודדות עימה(, ו

לפיכך, ובשים לב לכך שמגפת הקורונה עודנה כאן וטרם נקבע מועד דיון לפני בית ות"ת ומל"ג. 

כבד, מן הראוי לאפשר התקדמות התהליך, לשם מתן מענה לצורך שעלה מיישום התכנית המשפט הנ

 לטובת טיוב יישומה והגשמת תכליתה בהמשך. 

 

 מאזן הנוחות נוטה בבירור לעבר דחיית הבקשה.לפיכך, סבורים המשיבים כי  .36
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 סוף דבר

 

 . צו ביניים נכבד להורות על דחיית הבקשה למתןלאור כל האמור לעיל, מתבקש בית המשפט ה .37

 

 .בוההגלה ועצה להשכל המ"מנכמ "מ, וימןנמיכל הגב' ה של בתצהירתגובה זו נתמכת  .38

 

 ' באייר תש"פבהיום, 

 2020באפריל  26          

 

 

 , עו"דשוש שמואלי

 סגנית מנהל מחלקת הבג"צים

 בפרקליטות המדינה

 , עו"דיובל שפיצר

 במחלקת הבג"צים עוזר

 בפרקליטות המדינה
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