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 להודעה המעדכנת  מטעם מרכז קונקורדתגובה 

 

מתכבד מרכז קונקורד לחקר קליטת המשפט  11.6.2020מיום המשנה לנשיאה בהתאם להחלטת 

להגיב להודעה המעדכנת האחרונה שהוגשה על ידי המשיבים  (מרכז קונקורדהבינלאומי בישראל )

 , כדלקמן:(ההודעה המעדכנת )להלן: 10.6.2020ביום  5 – 1

 :עיקרי התגובה

כותרתה "החלטה בדבר , ש30.4.2020החלטת המל"ג מיום  דתבלב ההודעה המעדכנת עומ .1

ועיקריה כלולים במכתב  עדכון מדיניות" –הנגשת השכלה גבוהה לאוכלוסייה החרדית 

 ; להודעה המעדכנת 4)נספח מש/ 4.5.2020המל"ג לראשי המוסדות להשכלה גבוהה מיום 

. אף כי החלטה זו מוצגת ומוסברת על ידי המשיבים (המל"גמכתב בדבר עדכון מדיניות  להלן:  

להודעה המעדכנת(, נראה כי עדכון המדיניות   44י" במדיניות הקיימת )פיסקה  דת"נקו  כעדכון

הנחות היסוד  זניחת והשרשתן. זאת, בין היתר, תוך  המופרדות תוכניותמוביל להעמקת ה

, למרות ההפליה המקוריות המופרדות תוכניותקיומן של הששימשו את המשיבים לתירוץ 

 הגדרת הזכאים להיכנס לתוכניות, מרחיב את ן המדיניותהאינהרנטית שגלומה בהן. עדכו

  אלמנט הזמניות.את למעשה  מבטל ופערים בהשכלה,  מחליש את הטעם של תיקון 

   

 . פורום קהלת 1 ובעניין:
 . רבקה מזרחי2
 . רינה זאבי3
 . אביב משטרי4

 

העותרים בבג"ץ 

8683/17; 

 ב"כ עו"ד אריאל ארליך ואח'ע"י  
 

 מפורום קהלת 
 ירושלים, 8 ועולמו עםרח' 
 077-3182028  ; פקס':02-6312720 טל':
 aerlich@kohelet.org.il ; דוא"ל:054-6891319 :ניידטל' 

 

 

 נ  ג  ד         
 

 

  
  

 . המועצה להשכלה גבוהה1
 . יושב ראש המועצה להשכלה גבוהה2
 לתכנון ותקצוב. הועדה 3

 ע"י ב"כ פרקליטות המדינה

 

המשיבים בבג"ץ 

8683/17; 

 ;ידיד בית המשפט מרכז קונקורד לחקר קליטת המשפט הבינלאומי בישראל 

 
  אבינעם כהןד"ר ע"י ב"כ עוה"ד פרופ' פרנסס רדאי ו

 , וזכיות אדם למשפט בינלאומי ת קונקורדקליניקמ
 , ע"ש שטריקס הספר למשפטים-בית

 המסלול האקדמי, המכללה למנהל
 75190, ראשון לציון 7צחק רבין שד' י
  03-9634315; פקס': 03-9634041טל': 

 050-7271513 טל' נייד:
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 תוכניותה"זכאים" ללמוד בהגדרת המשיבים מרחיבים את במסגרת "עדכון המדיניות",  .2

ה"חריגים" הזכאים ללמוד במוסדות מופרדים המופרדות באמצעות הרחבת שיעור 

אין להם חסם אקדמי  –והרחבתם גם למי ש"אינם עומדים בהכרח בנדבך האקדמי )דהיינו 

 להודעה המעדכנת(.  34, 30הח"מ(" )פסקות  –מפנייה להשכלה גבוהה 

; זמנייםצפויים להיות  לא  כי המוסדות המופרדים  לפיכך,    החלטת המל"ג האחרונה מבהירה .3

; וכי יש לאפשר להם להרחיב ולשווק יש להרחיבם על מנת להבטיח את ביסוסם הכלכליכי 

במערכת ההשכלה או מניעה אחרת ללמוד חסם אקדמי  שאין להםאת תוכניותיהם גם למי 

 .הכללית הגבוהה

יש לחזור ולשים לב ביתר שאת לאור הודעה המשבים האחרונה, מרכז קונקורד סבור, כי  .4

לפי אמנות זכויות לעקרונות עליהם עמד בבקשת ההצטרפות לעתירה ובטיעונו המשלים. 

בין נשים הפליה ישראל מחויבת לאסור האדם הבינלאומיות אשר ישראל היא צד להן, 

כלפי נשים העובדות  כן עליה לאסור הפליה. בין תלמידים חרדיים ואחריםו גבריםו

מיום של מרכז קונקורד לבקשת ההצטרפות  23 – 15)פסקות  במוסדות להשכלה גבוהה

 (. בקשת ההצטרפות ; להלן:17.12.2017

זכויות האדם שמדינת אמנות לנוכח כי , בין היתר,, מרכז קונקורדטען  בבקשת ההצטרפות .5

גם  אסורה במוסדות להשכלה גבוההמהווה הפליה הפרדה על פי מין , ישראל היא צד להן

 . (20פיסקה , בקשת ההצטרפות)אם היא מותרת בבתי ספר 

אינו  דתחופש הכי מרכז קונקורד טען בהרחבה ובפירוט בבקשת ההצטרפות, כמו כן, טען  .6

המחויבות להבטיח שוויון היא ; וכי  )50  –  45)בקשת ההצטרפות, פסקות    יכול להצדיק הפליה

להשלמת   9   –  8לא רק מחויבות דה יורה אלא גם מחויבות להבטיח שוויון דה פקטו )פסקות  

גוף נרחב על סמך  זאת,    (.השלמת הטיעון ; להלן:3.3.2019הטיעון מטעם מרכז קונקורד מיום  

הגופים המפקחים על אמנות זכויות האדם והדווחים של החלטות ומסמכי פרשנות של 

 .המיוחדים של המועצה לזכויות אדם

מוסדות להשכלה מספר קיומם של כי  ,קונקורדמרכז עון הבהיר יטהבהשלמת עוד נזכיר, כי  .7

 נובע מנסיבות היסטוריותאשר מקיימים הפרדה בין נשים לגברים  בארצות הבריתגבוהה 

מדיניות ממשלתית עכשווית בסיס להתיר כי דוגמאות אלו אינן יכולות לשמש ו ומוסדיות 

 .להשלמת הטיעון(  14  –  10פסקות ) גבוהה בישראלהבהשכלה  בין המינים  הפרדה  המשרישה 

של קיום מוסדות להשכלה גבוהה למדיניות הממשלתית לכתחילה לא היה צידוק כבר  .8

בא "עדכון המדיניות" עליו מדווחים אך  .בהפרדה בין המינים במסגרת תכנית החומש

משקל היו יכולות להיחשב בעלות בעבר אם טענות של המדינה שגם  ,ומוכיח  המשיבים

אף כי לא מספיק כדי להצדיק את ההפליה, עם העדכון של המל"ג הן איבדו כל כוח  ,מסוים

 . שכנוע והצדקה

עליהן ביסס המל"ג את   יסודההנחות  שלושת    את  של המל"ג מרוקן מתוכן "עדכון המדיניות" .9

)ב( הצורך  ;היותן של מסגרות אלו זמניות מסגרות המופרדות: )א(ההצדקת טענותיו ל



                                             4 
 

במסגרות אלו נוכח פערי השכלה וכישורים ללימודים אקדמיים הנובעים מאי הקניית לימודי 

"אורח , כי וכן )ג( ייעוד התוכניות לקבוצה מצומצמת של חרדים אשר בעניינם נטען ;ליבה

החיים החרדי ופסקי הלכה של חלק ניכר מקהילה זו ]ש[אינם מתירים לימודים מעורבים בין 

 .למכתב המל"ג( 1גברים לנשים." )סעיף 

התשתית מצאה כי "קורן, אשר -זכיר את מחקרה של נטע ברקכאן המקום לחזור ולה

 ה,הייתה פגומה ביסודה כבר במועד שבו התקבלה ההחלט ג"ית שעליה נסמכה המלדתהעוב

הנדרש לפי הפסיקה ' משמעיות ומשכנעות-חד ,הברורות'הראיות  ףוכבר אז לא עמדה בר

ההנחה מחקרה הראה בפרט, כי  (."  יותר ךנמו ףלא בר ףוא(פגיעה בזכויות   םהמערבי  םבמקרי

ם בין גברים לנשים אינה לימודים מעורבישהמוסכמות בחברה החרדית אכן לא מאפשרות 

 במבחן הביקורת.  דתמבוססת ואינה עומ

בחינה מחודשת של עמדות  קורן "החברה החרדית והאקדמיה הישראלית:-נטע ברק ראו:

 .707, 676מט )תשע"ט(  משפטיםהציבור החרדי כלפי לימודים אקדמיים" 

" של ההפרדה מן ההכשרה האקדמית אל שוק זליגהה" דתהטענה בדבר מי  כי, להבהיר יש .10

עבודה  מקומות  בעצמם, שכן מוסדות להשכלה גבוהה הם  לחלוטין  מטעההעבודה היא טענה  

רק בין  לא הפליהזוהי אפוא (. 18 – 17שאסורה בהם הפליה )השלמת הטיעון, פסקות 

 .בתעסוקה הפליה על האיסורשל  מובןבכל  העבוד במקומותסטודנטים אלא הפליה 

או סטודנטיות פרופסוריות  ללאתלמידים חרדים ללמוד בכיתות ל הדרישה לאפשראכן,  

להשתתף שופטות, לא למשפט  יתבבעורכי דין חרדיים להופיע ל לאפשרכמוה כדרישה 

 שרות.  לא לחברות הנהלה או בישיבות ממשלה לא לבהנהלת חברה ממשלתית 

מנציח הביטול למעשה של זמניות התוכניות המופרדות, כפי שהוא עולה מעדכון המל"ג,  .11

המדיניות הנוכחית תוביל לנרמול הפליה מחמת מין במוסדות להשכלה גבוהה.  המשריש את  ו

 ההפרדה ולהעמקת ההפליה נגד נשים במעגלים מתרחבים והולכים של ההשכלה הגבוהה.

צחת ההפרדה וההפליה נגד נשים במוסדות להשכלה כך, בוחרים המשיבים בדרך של הנ .12

ובכלל זה  –להנגשת ההשכלה הגבוהה לחרדים שאינם מפלים  נותגבוהה במקום לפתח פתרו

שבימים אלה באמצעים מקוונים מתבקש מתן תוכנית ליבה בבתי ספר ובמכינות ושימוש 

 .לכל גבוהההנגשת ההשכלה הנעשה בהם שימוש נרחב בכל מערכת ההשכלה הגבוהה, לשם 

וחוסר הסבירות של מדיניות המל"ג יות  דתחוסר המיבימים אלו לא למותר להוסיף ולציין, כי   .13

מקבילות כרוכות ביצירת מסגרות גבוהות הההעלויות נובעים גם מן  הפוגעת בזכות השוויון

 בפני עצמה. דתומרובות ללא הצדקה אקדמית ומוסדית העומ

מוסדות להשכלה גבוהה, על כל מקורות החובה לכך שבטיעונינו עמדנו בהרחבה על  .14

מרכיביהם ופעילותם, מחויבים לבטל הפליה ולהבטיח שוויון לנשים, בהיותם של מוסדות 

בכיתות  . כך, מרכז להשכלה של סטודנטים ומקומות עבודה לסגלאלו מרחב ציבורי מובהק

גישת המשיבים מתן הכשר ל, ובכל ההיבטים של הלימוד, ההכשרה וההכרה האקדמית
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בהשכלה גבוהה תעמוד בסתירה מוחלטת לחובה וההפליה את ההפרדה ומנציחה משרישה ה

 בישראל.בהשכלה הגבוהה הזכות לשוויון את להבטיח 

 

     

_________________ _________________ 

 אבינעם כהן, עו"דד"ר  פרופ' פרנסס רדאי, עו"ד

 מרכז קונקורדבאי כח 

 .2020ביולי  8בתמוז תש"ף,  זט"היום, 


