
 בית המשפט העליון 

 שבתו כבית המשפט הגבוה לצדק ב

 

 6500/17 בג"צ       

  

 ואח'   ד"ר יופי תירוש .1 ים/ ותעותרה
 

 רוזן ו/או עו"ד  קלעיה"ד עו םכוח-יאי ביד-לע

 יפו  אביב-, תלא22מזא"ה חוב ר

                        03-9070771, פקס: 03-9070770טלפון: 

  נגד                           

 ' ואח המועצה להשכלה גבוהה .1 יםהמשיב 

   ים ביני-בקשה  למתן צו
 

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

להרחיב את   1-3המשיבים בית המשפט הנכבד מתבקש לייתן צו ביניים עד להכרעה בעתירה האוסר על 

ס מין כפי שעולה שהם מתכוונים לעשות מהודעת  הפרדה על בסיבהם מתקיימת דים הסדרי הלימו

 .2.4.2020המדינה שהוגשה ביום 

ת  בולהסיר נושא זה מסדר היום של ישי  3-1מתבקש בית המשפט הנכבד להורות למשיבים  בפרט,

 .30.4.2020-ו 27.4.2020ת לתאריכים "ות/מל"ג

  את המגבלות שחלות היום על תוכניות  חלוטיןכמעט ל לבטלהמשיבים על כוונתם הודעת  –נציין ונדגיש 

קמפוס  קמפוס הראשי ליום זיקה בין הבמישור של ק, הן הפרדה על בסיס מין קיימותלימודים המ

הוגשה תוך הפרה ברגל גסה של , ציבור החרדיסטודנטים מהל המופרד, והן במישור של הגבלת התוכניות

 .  ה שיפוטית מפורשתהחלט

דה כי מדובר במקרה מובהק של סף לעוב. זאת, בנות מתן צו הביניים המבוקשטעם זה כשלעצמו מצדיק א

  .קביעת עובדות בשטח, ויצירת מציאות בלתי הפיכה

שבהן להרחיב את תוכניות הלימודים  2018-, בקשר להחלטת מל"ג בלצו בינייםיצוין כי בקשה קודמת 

של רן מספ רחיב את החלטת מל"ג לה, ובתוך הקמפוסים הכללייםהפרדה על בסיס מין גם ללימודים 

, הנכבד שם קבע. זאת, תוך שבית המשפט 26.6.2018ה ביום תנדח תוכניות הלימודים בהפרדה על בסיס מין,

עד  3-1ש תצהיר התשובה מטעם המשיבים אם לא יוגכי: " בהמשך לעיכובים בהגשת תצהיר התשובה,

 ".תשקל האפשרות למתן צו ביניים -[ מהח" – 10.7.2018ד הנ"ל ]המוע

בקשתה של  בתוקף ל ההרכב הנכבד  סירב, 2019בינואר  15-ב בתום הדיון האחרון בעתירה,י כ יוזכרעוד 

, תוך הבהרה  (2019)עד אפריל  חודשים 3-הסכים לחודשים עד למסירת הודעת עדכון, ו 6קבל למל״ג ה

ן שאם ינת ,2019היפתח באוקטובר תה לעתידה היש שנת הלימודיםכו להודיע למועמדים שאחרת יצטרש

 א תיפתח. שנת הלימודים ל, לפני פתיחת שנת הלימודים תש״ף דין פסק

בעניין השכלה   השלישית ההכנות לתוכנית החומש בשיא ו אנחנו לפני שנת הלימודים תשפ״א, –והנה 

ולהרחיב את הפגיעה  לשנות את מדיניותם תוך כדי תנועה ממשיכים 3-1ם י, והמשיבקדמית לחרדיםא

 ו וקידומו. אופן שמקשה על בירורההליך, ב האדם חרף קיומו שלבזכויות 

 הקיים.  מקפיא את המצבה העת למתן צו ביניים, הלשמשכך, ב
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 פתח דבר ועיקרו

הסדרי הפרדה על בסיס מין  קיות שלות והחויבתמצית, הוא בשאלת החוקת עניינה של העתירה שבנדון, .1

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

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

 שפ"ב.ת-לשנים תשע"ז לחרדים, אקדמיותתכניות בעניין שניה ה וכנית החומשהסדרים אלו במסגרת ת

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

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

להגשת תצהירי תשובה לאחר  קצב מועד תה נבמסגר ת בית המשפט הנכבד,ניתנה החלט 26.6.2018ביום  .3

 – 10.7.2018ד הנ"ל ]עד המוע 3-1שיבים ש תצהיר התשובה מטעם המאם לא יוג" צו ביניים, ונקבע כי:

  ."תשקל האפשרות למתן צו ביניים -[ מהח"

 3-1משיבים הכ מסגרת הדיון, ביקשה ב"תנאי בעתירה. ב-התקיים דיון לאחר מתן צו על 15.1.2019יום ב .4

בת התוכנית, כוונת מל"ג להרח , על מנת לעדכן באשר ל2019יולי עד  –, משמע ה חודשיםשיש ת שלשהו

 דים.הסטונדטים החר  ייעדלהגיע לונה כשלין היתר נוכח ב

  שלושה חודשים בלבד זמן של פרק  ם, וקצב לה1-3משיבים הבית המשפט הנכבד דחה את בקשת  .5

ש להכין את הנרשמים לשנת הלימודים הבאה סיף כי יבית המשפט הו .את ההודעה המעדכנת הגישל

 דין, שנת הלימודים לא תיפתח. הלימודים הנוכחית( שבמקרה של פסק שנת  –)תש״ף 

הנכבד, ופחות מחודש  ד שנקצב על ידי בית המשפט, למעלה משנה לאחר המוע2.4.2020ום בי –והינה .6

 יםמתכננ שהםהודעה מעדכנת ממנה עולה  3-1ישו המשיבים גהקודם למועד שבו תוכנן להתקיים הדיון, 

 .בסיס מין המקיימות הפרדה עלבתוכניות הלימודים רפורמה רחבת היקף 

מחקר המדיניות שהם ערכו שעליו  סתיר מבית המשפט הנכבד את ים בחרו להלמותר לציין כי המשיב .7

 את החלטת ועדת ההיגוי לחרדים. כמו גםהם מבססים את הרפורמה, 

לבטל, הלכה למעשה, את השרידים האחרונים של  3-1ים המשיבים מבקש ת זו,ננרפורמה מתוכ  גרתבמס .8

 ן. של תוכניות לימודים בהפרדה על בסיס מי קפןצביונן והיבלות על מגה

שפטיים בתוכניות הלימודים המקיימות הפרדה על בסיס מין נקבעו כך, בעוד שבתחילת הדיונים המ .9

 יהם:הקריטריונים שעל פ

ה  רשימ, לפי מבחנים ברורים המבוססים על בהפרדה יותרו לחרדים בלבדהלימודים  •

שתתף בתכניות גריהם ובוגרותיהם זכאים להק בו, שרתיכוניים לימוד מוסדות  סגורה של

 בהפרדה

 לא תותר הפרדה על בסיס מין מחוץ לכיתות הלימוד  •

 ראשיים הלא תותר הפרדה על בסיס מין בקמפוסים  •

 ארים שניים מין בתעל בסיס הפרדה  לא תותר •

 קמפוס בו מתקיימים לימודים בהפרדה על בסיס מין יהיה סמוך לקמפוס העיקרי  •

 ואינם.התפגגו  –אלו סמים הכל הח .10

   –מאז שהוגשה העתירה  .11

 ;  קמפוסים הראשייםבתוך שטח הלימודים בהפרדה על בסיס מין הותרו  •

  ;לתארים שנייםן מודים בהפרדה על בסיס מימתקיימות תוכניות לי •

רבות ספריות,  לם, במרחבים הציבוריים שבקמפוסייס מין הותרה הפרדה על בס •

 ; קפיטריות וכיו"ב
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 יים לבני מין אחד בלבד;הותרה הפעלה של קמפוסים ייעוד •

   .נם חרדים לתוכניות הלימודים בהפרדהדנטים שאי של סטו  10% עדה קליטהותרו  •

ודנטים ת המגבלה על קליטת סט, מבקשים המשיבים לאיין לחלוטין אאחרונהבהודעתם הכאמור כעת,  .12

  אינם חרדים שמהסטונדטים  50%עד קיים חוג שבו פשרות לי מתן אעונים להגדרת חרדי, על ידינם אש

על מנת  זאת, בין היתר רדים(. של סטודנטים שאינם ח 15%-יותר מ ד כמכלול לא יהיו ס)ובלבד שבמו

עודד פרדים, ועל מנת לבמסגרתה חרדים מחו"ל יבואו ללמוד כאן במוסדות מו דה"לעודד "תיירות הפר

 , ללימודים ללא נשים.במחיצת נשיםללמוד רגיל ור שציבוזרים בתשובה, את ציבור הח

קבע מבקר  כפי שלחרדים, ש תוכניות הכושלותמלאכותי ל לנסות לספק צינור הנשמהבשביל  –והכל  .13

 שיעורי ההרשמה בהם נמוכים, 2019אי האקדמיות לחרדים ממהמקודש לתוכניות דוח המדינה ב 

ה יש מאין של חוב המצאה, באמצעות כך. שיעורי הנשירה מהם חסרי תקדיםו היעדים,בה מ בהר 

אין להם ש חוזרים בשאלה ״ל, או לסטודנטיםק מענה לסטודנטים חרדים מחולספהמדינה  לכאורית של

ל את אקדמיים להפעיה כלכלי למוסדות בטחוןליצר  נסה המל״גכל בעיה ללמוד עם בני המין השני, מ

 .חרדים שמעוניינים להשתלב בהן ם אין די סטונדטיםהלימודים בהפרדה גם אתוכניות 

ות  מופרד, ולהחילבין המוסד ה האם מוסדמבקשים גם לנתק לחלוטין בין שיבים המ –ואם בכך לא די  .14

 ץנכשלו כישלון חרוכיוון ש על סגירתםמל״ג עצמה החליטה שגופים  –ת החרדיות" "פלטפורמואת ה

 כלל לא היו חרדים. כמחצית מהלומדים בהם דמית, ושנה אקמבחי

הקודמות, לפיה על  צמם בהחלטותיהםעשהטילו על להסיר את המגבלה  משיבים מתכנניםהבנוסף,  .15

 עיקרי. מוסד הלימודים הדקות נסיעה מ 15-לא יותר מ מח״ר להיות במרחק שלה

סגרת האוניברסיטה הפתוחה,  ימודים במלבשאפילו  –גו רעיון חדש ה המשיבים –צפת קהדובדבן שו .16

בזה היה כוחה ויתרונה של האוניברסיטה ועד כה מם ללא נוכחות פיזית בכיתת לימוד ניתן לקייש

 .מין ה על בסיסהפרד יהסדר ימוסדו –ת לימוד אחרים הפתוחה על פני מוסדו

  –בים את ההפרדה ים המשיה, הופכ. בזמן שבית המשפט יושב על המדוכמדובר בשידוד מערכות מוחלט .17

 .  , בכל תואר, ובכל מוסד אקדמיים לכל דיכפיןללימודים אקדמי המלךלדרך  

ל תצהיר  שהן גם אבן היסוד סירן, , שעתה מבוקש להורותזה, כי ההגבלות האמ למותר לציין בהקשר .18

קתי  ציע ניתוח חולי לטרוח להכי הגבלות אלו מייצרות "איזונים" )מב בו נטען שובה שהוגש, הת

 כלשהו(. 

הפגיעה הקשה והחמורה למול  –י לגלוש לטיעון שעניינו בהליך העיקרי, נזכיר רק שניים מבלבהקשר זה,  .19

 דת המשיבים. ו בדוחק, לתמוך בעמת שיכולה, ולתשתית עובדתיצגה עד היום כל הולא  שיוויוןב

על בסיס מין הוא דה ל הפרשכי קיומה מלמדים  קרי המחקר שנערכו, לרבות על ידי המשיבים עצמם,ס .20

ה לבחון השכלה  לים שחלק מהאוכלוסיה החרדית תשקול בבואלכל היותר שיקול מבין כלל השיקו

 .אקדמית

לבחור במסלול לימודים  כל חלופהפרדות בתוכניות המו חשוב מכך, הוכח שאין לסטודנטים הלומדים .21

משמעותית  והכללי גבל המסלוחוג הלימוד בי חתך הקבלה למודים בפה מלא כ 3-1ם המשיבי. רגיל

כל ברירה אלא כמעט אין לבוגר מוסדות חרדיים , במילים אחרות מחתך הקבלה במסלול המופרד.

 הפרדה.  ות בתכניללמוד ב

הפרדה על בסיס מין קיים אינטרס ציבורי כלשהו לאפשר ם אפילו אם היה תריהעולגישת  –ונדגיש  .22

 .שים למול הפגיעה הקשה והחמורה בשוויוןלימודים אקדמיים, הרי שמדובר באינטרס בטל בשיב

הסללת  באלא  –בסיס מין  בהפרדה על ל לימודיםאפשרות ש אלא שבמקרה הנוכחי כלל לא מדובר במתן .23

אל הלימודים  פרדהשאינה בה אמיתית חלופהן לו שאינם חרדים כאחד( הציבור )חרדים ומי שאי
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 .  בהפרדה

קנה שיש ליתן צו ביניים יך והן מאזן הנוחות תומכים במספי שיפורט להלן, הן סיכויי ההלכעל רקע זה,  .24

הפרדה על בסיס מין באקדמיה, מעבר להסדרים הנרחבים סדרי הולמנוע הרחבה נוספת של ה קשוכמב

  .ם שכבר קנו שורש ואחיזהוהפוגעניי

 המסגרת הנורמטיבית – בקשה למתן צו בינייםא. 

בקשה למתן צו ביניים עליו לבחון שני עניינים: יע ב בית המשפט להכר של ופי ההלכה הפסוקה, בבוא-על .25

  אדם טבע ודין נ' המועצה הארצית לתכנון  2598/95שג"צ ב. בסיכויי העתירה להתקבל, ומאזן הנוחות

 :, כדלקמןביניים-צו למתן הכללים עיקרי את חשין )כתוארו אז( השופט פרס(, 30.4.1995)

חד הוא סיכוייו של העותר לזכות  : הא"כללים אלה ידועים לכל, ועניינם הוא שניים

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

שה למתן צו ביניים רואה אני במה  כן, עיקרה של בק יינתן או שלא יינתן צו ביניים ... א

וו אנטה, וס קיהא כינויו של אותו מאזן אשר יהא: שימור הססט -שקרוי 'מאזן הנוחות' 

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

 העתירה לגופה שאני רואה בהן יסוד מישני בבקשה." 

חי, הן סיכויי ההליך והן מאזן הנוחות נוטים לטובת קבלת הבקשה למתן צו מקרה הנוכבנסיבות ה .26

 ביניים.

 ב. סיכויי ההליך

 סיכויי ההליך גבוהים מאוד. רה, כמפורט בעתי .27

אי שניתן היא כי בית המשפט מצא תנ-בהקשר זה, לא יכולה להיות מחלוקת כי משמעות הצו על .28

 המשיבים.ה עבר לכתפי כי נטל ההוכחשקיימת עילה לכאורה, ו

בהמשך לאמור, לא יכולה להיות מחלוקת כי ההלכה הפסוקה דהיום, בהרכב מורחב של שופטי בית   .29

 ן, היא שהפרדה היא תמיד אפליה. כך, על פי הפסיקה: עליוהמשפט ה

  הינה מעצם טבעה בלתי שווה  (”separate but equal“) ' מדיניות של 'נפרד אבל שווה"

("inherently unequal" .)  ביסוד גישה זו מונחת התפיסה כי הפרדה משדרת עלבון כלפי

אחרים, ומקבעת תחושות  ין הקבוצת מיעוט המוצאת מן הכלל, מחדדת את השוני בינה לב

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

(2000)). 

ם לא התירו קיומו של כבד, כמו גם הערכאות הדיוניות, מעולכמפורט בעתירה בהרחבה, בית המשפט הנ .30

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

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

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

 נפסל.  –רדיו וכיו"ב 

ם זאת, כידוע, בית המשפט יסטה . יחד עסטות מההלכות שלומובן, כי בית המשפט הנכבד מוסמך ל .31

 טל על הטוען לכך כבד. מהלכות שלו עצמו רק במשורה, והנ

אותה  רמקום לשינוי ההלכה, אלא שיש מקום לאשר יתרה מכך, גם לגופם של דברים, לא בלבד שאין .32

  בקול צלול וברור.

יפור, כי הצבת מין אן, אך יציינו, ממעוף הצמשפורטו הדברים בהרחבה בעתירה, לא ירחיבו העותרים כ .33

יו מוגבלת האפשרות של פלוני או אלמונית להשתתף כקריטריון בקבלה ללימודים, כקריטריון שעל פ

יון שעל פיו מוגבלת האפשרות של נשים ללמד, פוגעת בזכות לשוויון בשני ריטרו כקבשיח האקדמי, א
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ונומיה של הפרט, ומסווגת אחר שהיא חותרת תחת האוטמישורים. ראשית, היא פוגעת בזכות לשוויון מ

מובחנת ומובדלת. שנית, היא פוגעת שייך לקבוצה מסויימת, אותה( באופן קטגורי כ –אותו )ובעיקר 

ין הפרדה לבין הקצאה לא שוויונית של יון נוכח הזיקה הישירה והבלתי ניתנת לאיון בבזכות לשוו

 משאבים סימבוליים ומטריאליים. 

אקדמיות ללימודים  שנות פעילות התוכניות ה 30התברר כי לאורך כחי, ך, במקרה הנוך לכבהמש .34

ימו  ד שבו קירגע אח היה ולולא  –ר שחלף מאז הפעלת תוכנית המח"ר דה על בסיס מין, והעשו בהפר 

  גע אחד שבו קיימו תוכניות אלו ; לא היה ולו רלגברים ונשיםלשהו בין התוכניות שוויון כתוכניות אלו 

ללים  עמדו תוכניות אלו במגבלות ובכשבו ; ולא היה רגע אחד מול החלופה שאינה בהפרדהשוויון ל

כיפת  שלת אף באכו, 1920נואר חרון מי בדיון הא במובהקפי שהתברר כ ש, על ידי מל"גנקבעו להן ש

 נה לשנה.  המצטמצמים והולכים משכללים , שלהכלליה 

אינם מציעים את  ןיס מימודים בהפרדה על בסם המקיימים ליוסדות הלימודימ (1): יכך, היום ברור כ .35

ההבדלים בתנאי  (3) גברים ונשים; שונה ביןכלכלית התמיכה ה יכ (2)לגברים ונשים; אפשרויות אותן ה

  פרדת היא תכנית המוהבחירה ב ולרוב, המסלול המופרד להעדיף את טודנטיםלס תמריץ בלה יוצרים הק

תמריץ כלכלי למוסד האקדמי  ישנו (4); קדמייםימודים אגם האפשרות היחידה של סטודנט חרדי לל

ות בתוכני (5); התוכניות בהפרדהשל  ודףהעד לאור הסיבסו לנתב סטודנטים ללימודים במסלול המופרד

ללמד בכיתות של סטודנטים הגם שלמרצים מותר  רשאיותאינן  מרצותהמקיימות הפרדה על בסיס מין 

סים ייעודיים פוההפרדה על בסיס מין מתקיימת גם במוסד כולו )קמ (6); ללמד בכיתות של סטודנטיות

 .טיותונדנאכפים על הסטתקנוני צניעות וגם במרחבים הציבוריים, ולמין מסוים(, 

  שוות נפרדות אינן , אלא שבמקרה הנוכחי, ה כשלעצמה מפלהפרדה היא הרק שלא  –טות ם פשובמילי .36

 .  מפלות בין גברים לנשיםתוכניות וה –בפועל 

תי, וודאי שאינן מבססות, אינן מציגות ולו מתווה לטיעון חוק 3-1 למול נטל זה, תשובות המשיבים .37

 רת התשובות. יה, במסגבי, את הטענות המוזכרות, בעירבובמישור העובדת

, שעל ירלבנטית כלשה מידה תימצא אמת, ולא 3-1עות המשיבים דצהיר התשובה ובהווהפוך בת הפוך .38

 שהוא כן שוויוני. התוכניות האקדמיות לחרדים של ימד זה או אחר ניתן לטעון לקיומו של מ הבסיס

הוא  – וקתיתורת החי הביקנתאם למבח, כלל אינו ערוך בהקשהבהקשר זה, תצהיר התשובה, באופן מו .39

מיישם את מבחני אינו  וכתוצאה מכך,יה, ראודר דיון בתכלית שלגישת המשיבים היא התכלית הנע

 תה התכלית. והמידתיות למול א

אייתית שדרושה על מנת כל תשתית ר 3-1של המשיבים  הםותשובותי םהכלל הודעותי, אין בממילא .40

זכות. הם נמנעים מלגלות את חתכי הקבלה, גיעה בפהטענות האפשרויות שלהם למידתיות הלבסס את 

אינם , הם ואת התפלגותם המגדרית במוסדות הבכיר והזוטר הסגל מסתירים את זהות אנשיהם 

נם הם איוכניות, הם אינם מגלים את התקציבים המוקצים לתת ההיגוי, ים את החלטות ועדושפח

ת שיעור ההשתלבות של בוגרי שפים אנם חויות המופרדות, והם אשיעור ההצלחה של התוכנימגלים את 

 פרדות במשק. התוכניות המו

כולו על הטענה כי מל"ג ביצע "איזונים" וכי תצהיר התשובה מטעם המדינה עצמה מבוסס  –ועוד  .41

שמבטיחות את  הפרדה על בסיס מין הןהמגבלות על פעילותם של הקמפוסים המקיימים לימודים ב

 צמצום הפגיעה בשוויון.

עצמם טענו שהם שהופכים את   1-3משיבים ת שהר את כל המגבלות מל"ג להסיעכשיו, מבקששאלא   .42

 .למידתיתהפגיעה בשוויון 

, כל טיעוןולמולה לא הוצג כלל , פגיעה חמורה ויסודית בשוויוןד האחד מצויה בו מהצ במצב דברים זה,  .43

 בהקת לטובת העותרים. ונוטים בצורה מש לקבוע כי סיויי ההליך ו, ישלא ראיות לתמוך ב איווד
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 מאזן הנוחות. ב

 במסגרת צו הביניים המבוקש, מתבקש בית המשפט הנכבד להותיר את המצב הנוכחי על כנו.  .44

ה ול, מאז שהוגשה העתירה בגלגהנוכחי הוא בעצמו תוצאה של הידרדרות מהירההמצב  –ונדגיש  .45

 ת. דמשהעתירה הנוכחית תלויה ועובזמן  –יתר שאת , וב2014-הראשון, ב

מאז שהוגשה, מצב למצב שהיה כאשר הוגשה העתירה. לא יכול להשיב את הצו הביניים המבוקש  .46

כמעט  תוכניות קיימותומעניקה הסמכה ל בין המינים מל״ג מאשרת תוכניות חדשות בהפרדהמועצת ה

כניות בכל הנוגע לתו ות המל״גהמאפיין את פעולחוסר השקיפות  במסגרת זו, .השל בכל ישיבה

שנפתחו מאז כניות חדשות המספר המדוייק של תומקשה על חילוץ  הלימודים בהפרדה על בסיס מין

דוגמה, לשם הו – אישוריםאת הטנית על הפרוטוקולים ולספור יש לעבור פר) 2017-הוגשה העתירה ב 

לא יכול ך , א(באתר מועצת המל״ג טרם פורסמואחרונות של  יהשל לפחות שתי ישיבותהפרוטוקולים 

כל  סמכה.פעולה והאישור הארכת הות קיבלו חולק שתוכניות רבות חדשות נפתחו ותוכניות אחר להיות

בפועל,  המירוץ לקראת עיצובהפסק ם, עד להכרעה בעתירה לגופה, יושבשלב הביניי היאשל הצו תו תכלי

תוחה ליותר ויותר קבוצות הפ כדרך המלך הפרדהבאקדמיה של  מתחת לאפו של בית המשפט הנכבד,ו

   .חילת הדרךבת  מוצהרכלוסיה, ביותר ויותר תארים ומוסדות, ולא כחריג צר כבאו

מוסדות אקדמיים מקיימים  20-כינו מצב ראוי. מציאות שבה א המצב הנוכחי, לגישת העותרים, .47

לים יעודיים הפתוחים לגברים בלבד ומסלולים יעודיים אחרים הפתוחים יש מסלו הסדרים שבהם

יום לנשים בלבד, הוא מצב שקשה לקבלו. מציאות שבה אלפי סטודנטים וסטודנטים מוכפפים לסדר 

ותם האקדמית אינה ראויה. ומציאות שבה מרצות ילאקדמי שבו מין הוא קריטריון רלבנטי בפע

רויות הוראה שונות, רק בשל מינן, היא מציאות שהייתה צריכה  ים, ואפשמקבלות יחס שונה ממרצ

 להעלם מהעולם לפני עשרות שנים. 

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

בה לפני עשור, ששמציאות הב היום הוא מצב שמערער את יסודותיה של הדמוקרטיה. ממצבישראל, ה

, עברה ומאלי ןה מוביהאיסור על הפרדה על בסיס מין במרחבים ציבוריים ובשירותים ציבוריים ה

תים ציבוריים בהם לא מתקיימים למצב שבו אין כמעט מרחבים ציבוריים ושירו 2020ישראל בשנת 

הסדרי הפרדה   י הפרדה. כיום יש מקומות תעסוקה בהפרדה, לרבות בשירות המדינה, ישנםדרהס

אירועים ציבוריים המתוקצבים על ידי רשויות מקומיות, ישנם הסדרי בובות, ישנם הסדרי הפרדה ברח

ם סטריליים לחלוטין מנשים(. מרחביבצבא הפרדה מחמירים במיוחד בשירות הצבאי )ולמעשה, ישנם 

 ועל. כתובים עלי ספר והם מציאות החיים בפעוד אינספור הסדרי הפרדה שאינם אלו יש  ולצד

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

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

רים שהמדינה  להסדהאוסר על הרחבת הסדרי ההפרדה באקדמיה מעבר  ,מינורי צוהצו המבוקש הוא  .50

 .  יזונים אלא אשר יהיו()יהיו א "איזונים" קפים עצמה טענה שהם מש

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

 ה הפיכה. אינ –ות שוויון ולכבוד של מרצות וסטודנטי, הפגיעה הישירה בזכות לראשית .52

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

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

 נבחנת כשירותן לפעול במרחב האקדמי. 

ם מאוד, לא ינתן בה פסק דין לפני שתחל שנת זמן קצרי בטווחיזה, גם אם העתירה תתברר  בהקשר .54

תסתיים  , השניה,בעתירה ינתן לאחר שתוכנית החומש הנוכחית וסביר כי פסק הדין, פ"אהלימודים תש
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 ., תושקבמספר , השלישיתוהבאה אחריה

והחל בעתירה  ,השישיתנה את שנתו הש "חוגג"בהקשר זה, נזכיר כי בפועל עסקינן בהליך משפטי ה .55

שה  יה לגיבוש תוכנית החומש החדשל השימוע הציבורי, ולאחר , שהובילה לקיומו2014קודמת בשנת 

 ולעתירה הנוכחית.

, סטונדטים הפונים ללימודים בהפרדה על בסיס מין מסתמכים על המצג המוצג להם, כי שנית .56

פק אם יש מקום לכבד בסיס מין. אמנם, ס הלימודים יתקיימו לאורך כל שנותיהם בהפרדה על

ין להכשיל ההפרדה פוגעת בזכויות חוקתיות. יחד עם זאת, מובן כי אהסתמכות זו, ככל שיקבע כי 

ידם במצב בו הם נרשמים מראש לתוכנית בהפרדה, ולאחר מכן אפשר שיקבע סטודנטים ולהעמ

 שתופסק ההפרדה.

או אחרת מיום מתן פסק דינו,  קופת התארגנות" כזובהמשך לאמור, תחת ההנחה שבית המשפט יתן "ת .57

מצב הנוכחי, של העדר ה, ועד להפיכת האיסור על הפרדה על בסיס מין למוחלט, הככל שתתקבל העתיר

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

 לימודים אלו. ינת טיבם של מסלוליבסיס מין, הן מבחינת הכמות, והן מבח

לוט על בסיס מין הוא אפקט שממילא, גם פסק דין ח ים בהפרדהשל הלימוד , "אפקט ההילה"שלישית .58

ילויות נוספים. מוסדות ופעמתרחבת ל נורמת ההפרדה שנקבעה באקדמיהלא יכול לצמצמו מרגע שנוצר. 

, לצוערים חרדים ית ״משפיעים״בתוכנ הצורך בהפרדהצדיקה את שירות המדינה מכך למשל, נציבות 

הצדקת ל עליהם תמסתמכשהמל״ג  (יםרעועים נשען על אדנשתוקפם ) שירות המדינה, באותם מחקריםל

גברים בלבד, של נשים בלבד ובין של בין , כינון של רשתות מקצועיות וחברתיותבנוסף, . מדיניותה

בנה החברתי כולו במשך שנות דור  , ואת המאת המרחב הציבורי, את שוק העבודה מעצבים ועוד יעצבו

וסדות ום כל הסדרי ההפרדה על בסיס מין במיופסקו הילאחר סיום הלימודים בהפרדה. גם אם 

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

צו הביניים הכרחי,  מה. מתן הוא מחיר שהחברה הישראלית כולה תשלם במשך שנים ארוכות קדי

סדרי הפרדה, נזקים שלא ירופאו אף שיגרמו מהבהקשר זה, על מנת למנוע את התרחבותם של הנזקים 

 ם תתקבל העתירה וינתן פסק דין לטובת העותרים. א

. ברי, כי כבר התוכניות הקיימות נגדי משמעותילמול הפגיעה החמורה בזכויות אדם, אין כל שיקול  .59

בהרחבה   3-1למעשה, כל מטרת המשיבים חרדים המעוניינים להשתתף בהן. ת מענה למסוגלות לת

, דוגמת חוזרים  סיס מין בישראלפרדה על בדו בהת היא לעודד אוכלוסיות שעד היום לא למהנוכחי

 תיירות הפרדה. לישראל בא י, וכן ליבתשובה, לעשות זאת

ים, ככל שהם מבקשים להמשיך יץ למשיבליצירת תמר יתרה מכך, מתן צו הביניים המבוקש יביא גם .60

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

ולה הוא כי מתן הצו יבטיח כי לא תגרם החמרה נוספת בפגיעה בזכות לכבוד ולשוויון של ע, המהמרובה .61

חב הציבורי בהתאם יצוב המרפי מינן וע נשים, מרצות וסטודנטיות, וכי הפרקטיקה של סימון נשים על

תירה ויתקבלו טענות העותרים, למין לא תתרחב בזמן שהעתירה תלויה ועומדת. ככל שתתקבל הע

לא יהיה בפסק הדין כדי לתקן את הנזקים שכבר נגרמו בשל ההפרדה, ושנגרמים ברגעים אלו, ממילא 

בים להמשיך מהנקודה כלו המשיהעתירה, יו ולכל היותר הוא ימנע נזקים עתידיים. מנגד, ככל שתידחה

  המשיבים להרחיב את הסדרי ההפרדה על  הנוכחית. קרי, לכל היותר מדובר בדחיית מסויימת בניסיות

 בסיס מין הקיימים, ולכונן הסדרי הפרדה גם בתוך הקמפוסים הכלליים.

או גם רתו יוקפיותר, במסג  יצוין, בסיומו של פרק זה, כי העותרים מודעים לכך שניתן היה לבקש צו רחב .62

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

וכחי, ומתוך תקווה כי ההליך יקודם במהירות האפשרית, מבקשים הם כעת רק צו זאת, בשלב הנ
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המשפט כל שבית של לימודים אקדמיים בהפרדה על בסיס מין. מובן, כי כהאוסר על הרחבת התוכניות 

 סבור שיש מקום למתן צו רחב יותר, העותרים מסכימים לו. 

 ון הכפיים הקיצוני של המשיביםו ביניים גם נוכח חוסר ניקיליתן צש י –ם טרם סיו

מוסמך לשקול, בבואו לבחון את מתן צו הביניים, גם את ט וא סעד מן היושר. בין המשפסעד ביניים ה .63

 ותם.את התנהלניקיון הכפיים של הצדדים ו

מעשה אמור היה לכלול , והוא לתנאי-, התקיים בבית המשפט הנכבד דיון לאחר צו עלבמקרה הנוכחי .64

 הרלבנטיות וכלל הטיעון הרלבנטי מטעם הצדדים. העובדות את כלל

בר השינויים במדיניות שו פרק זמן של חצי שנה על מנת להגיש הודעה מעדכנת בד ביק 3-1משיבים ה  .65

 ונדטנטים החרדיים אליו שאפו.עמוד ברף הסטם לנוכח אי הצלחת לבצעמבקשים  אותם הםשלהם 

 להם שלושה חודשים בלבד. וקצב 1-3דחה את בקשת המשיבים הנכבד  בית המשפט  .66

 3-1גישו המשיבים הן נדרשים לה, דר המלצה שאיהייתה החלטת בית המשפט הנכבד בג כאילו  –והנה  .67

 לאחר המועד שנקצב להם. ()! וכנן שנהבדבר שינוי המדיניות המתם את הודעת

גדילו  ה ואף, המתבקשים לגיבוי טענותיהם יםו ללא המסמכים הרלבנטיזו הם הגיש תםגם את הודע .68

 לדיון בבית המשפט הנכבד. דם ם ימים ספורים קותננו לאשר את שינוי המדיניות בישיבותכ

. מדובר בהתנהלות שאינה המשפט יתית יותר של רשות ציבורית למול בקשה לחשוב על התנהלות לעומת .69

, וחותרת תחת ארכות ההליכיםהתירור מלוא העובדות הדרושות להכרעה, שמחייבת את בת את מאפשר

 ן הרשויות.די שביחובת הכיבוד ההד 

 סוף דבר

 ההליך הנוכחי עוסק בסוגיה חוקתית ראשונה במעלה.  .70

בסיס מין היא אסורה. מין לא יכול ל הפרדה ע –עד לעשור האחרון, המצב החוקתי והחוקי היה ברור  .71

י שהוא אינטהרנטאם מדובר בקריטריון  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  .72

 .ריומרחבים ציבוריים, ולאחרונה גם ממש למגזר הציבו

ה ההפרדה על בסיס מין באקדמיה היא גרסה חמורה וקשה במיוחד של המהפכה הנורמטיבית אות .73

להפוך שירות ציבור שבאופן מובנה מושתתת על ערכים של ל. היא מבקשת מנסים המשיבים לחול

, הכבוד, לשירות ציבורי בו השוויוןוחופש דעה,  באשר הוא אדם, אוטונומיה , כבוד האדםשיוויון

וחופש הדעה הם על תנאי. זהות המרצה הופכת לקריטריון הגובר על טיב ההרצאה, ומינו  ומיהונהאוט

 ם ויכולות בלבד. , חלף כישורים אקדמיייטריון מקדמי ללימודיםשל המועמד ללימודים הוא הופך לקר

כפי שפורט לעיל, סיכוייה הגבוהים של העתירה ומאזן הנוחות, כשלעצמם, מצדיקים את מתן צו  .74

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

תתברר העתירה,   צות, לאורך השנים בהםל נשים, סטודנטיות ומרוהנזק של המשך הפליה שיטתית ש

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

די בו כשלעצמו כדי להביא למתן הצו המבוקש, שני פיגומים נוספים ו הגם שטיעון זה לא נדרש לתמיכה, .75

 מחזקים אותו. 

מביאה יוויונית כלל ועיקר, ת ההפרדה דהיום אינה שראשית, העובדה הגלויה והברורה, כי מדיניו .76

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

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

 שאינה שוויונית כלל ועיקר.
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ים שכלל אינם ם הסדרקש לקדם הההסדרים החדשים שמל"ג מבגלויה והברורה, כי שנית, העובדה ה .77

שמדיניותם ת שנדרשים על מנתם עצמם טוענים בכתב תשוב 3-1יזונים" שהמשיבים מקיימים את ה"א

דמת עומדים המדינה אינה סבורה שההסדרים שהיא מקאם  –ילא תצלח את הביקורת השיפוטית. ממ

 .ים הללוניפוגעלאפשר לה לקדם את ההסדרים האין  – עהבבאיזונים שהיא עצמה ק

 אשר על כן, מתבקש בית המשפט הנכבד לייתן צו ביניים כמבוקש. .78

שובתם יבים, ככל שיבקשו להתנגד לבקשה זו, לכלול בתמשעוד מתבקש בית המשפט הנכבד להורות ל .79

 לל:הכו תצהיר מפורט

 ל"ג על כל נספחים;יגוי לחרדים של מעת ההחלטה שאושרה בועדת ההאת הצ .א

 אכיפה שלה;בות כל החלטות ההאחרון בעתירה, לרדיון מאז הההיגוי הפרוטוקולים של ועדת את  .ב

 קמפוס הכללי;ג המקביל ברדה ובחוהפים המקיימים גחוהמעודכנים בחתכי הקבלה  את  .ג

רדה על בסיס מין ואת הקורסים פאת רשימת השמות השמית של הסגל בקמפוסים המקיימים ה .ד

 ;למדיםשהם מ

לים את הלימודים במוסדות האקדמיים ים להשי הסטונדרטים החרדים שמצליחאת שיעור .ה

 .יעורי השתלבותם בשוק העבודה, ואת שהמופרדים

ך , ואשר ברור מאליו שדרושים לצור3-1בהכרח קיימים אצל המשיבים רים, שנטמדובר בנתונים אלמ .80

 –פט הנכבד תיר נתונים אלו מבית המשלהס 3-1הדיון וההכרעה בעתירה. בחירתם של המשיבים 

 המבוקש. כשלעצמה את מתן הצומחייבת 

המשיבים עצמה )לרבות משהיא מבוססת על המידע שנמסר על ידי , נתמכת בתצהירזו אינה  בקשה .81

 (.שנמסרו במישרין לח"מ מב"כ המשיבים תאריכי ישיבות מל"ג
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