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                                                                                                     6500/17בג"ץ                                                                                     העליון המשפט בבית

 בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק 

 

 'חאו תירוש יופי ר"ד

 רוזן אוהד ד"עוה או/ו קלעי חגי ד"עוה כוחם-באי ידי-על                                                              

 'ושות רוזן, קלעי ממשרד            

 יפו-אביב-תל, א22 ה"מזא רחוב                      

 03-9070771: פקס, 03-9070770: טלפון                                  

 העותרים

 נגד

 

 'ואח גבוהה להשכלה המועצה

 באמצעות פרקליטות המדינה                                                                       

 , ירושלים49029, ת"ד 29דין -א רחוב צאלח                               

 02-6467011; פקס: 02-6466112טלפון:                         

 המשיבים

 הודעה משלימה מטעם העותרים 

 בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד, מוגשת הודעה משלימה מטעם העותרים.  .1

עיקרי הטיעון , ב8.1.2019תשובה מיום , ב26.12.2017תשובה מיום , בעתירהכל האמור להלן הוא בנוסף לאמור ב .2

 ובבקשות לצווי ביניים על נספחיהן. .3.20194הודעה המשלימה מיום , ב13.1.2019מיום 

כון שהוגשו מטעמם את נספחי החומר שהוצג למל"ג דיצוין, כי בתחילה לא העבירו המשיבים בד בבד עם הודעת הע .3

ת דוחות צוותי הביקורת ן כי איצועוד ינייני חרדים. רוטוקולי ועדת ההיגוי לעואת פלהודעה המעדכנת(  2)נספח 

 כלל ועיקר.  3-1א גילו המשיבים והאכיפה של מל"ג ל

 פתח דבר ועיקרו

)אשר תחם את הזמן להגשת הודעת  , שהוגשה בניגוד להחלטות בית המשפט3-1הודעתם המעדכנת של המשיבים  .4

מחדדת פעם נוספת עד כמה קיצונית, בלתי מידתית ובלתי , לשלושה חודשים בלבד( העדכון בסוף הדיון הקודם

המקיימים הפרדה על כבוד הכרוכה בהקמתם והסדרתם של מוסדות לימוד אקדמיים סבירה הפגיעה בשוויון וב

 בסיס מין.

טורחים להתייחס כלל לשאלה האם, לשיטתם, מינו של אדם הוא  3-1גם בהודעה מעדכנת זו, אין המשיבים  .5

מאמינים קריטריון רלבנטי לצורך השתתפות בלימודים אקדמיים. הקורא את ההודעה עלול לסבור כי המשיבים 

זאת, שכן זוהי העמדה היחידה שיכולה הו למין של האדם. שהיכולת ללמוד, לחקור או ללמד קשורה בקשר כלש

שעל פיה מניעת קבלתו של אדם לתוכנית לימודים שהוא מעוניין בה בשל מינו, או מניעה  להסביר את טענתם

 ?לפגוע בשוויון "עלוליםמאישה ללמד תכנים שהיא המומחית אודותיהם בשל מינה, רק "

תמודדים עם הנדבך הראשון והעיקרי של הטיעון בעתירה, לפיו הפרדה כך, המשיבים מסיטים את הדיון ואינם מ .6

על בסיס מין היא הפליה אסורה, ובנדבך השני של הטיעון בעתירה, לפיו גם בפועל, אין אף לא פרמטר אחד של שבו 

 לנשים. מתקיים שוויון בין התוכניות לגברים והתוכניות
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טיים, בשום צורה או דרך, ליכולתו או יכולתה לקלוט תכנים למותר לציין, כי אברי הרביה של אדם אינם רלבנ .7

אקדמיים או להעביר תכנים אקדמיים. למעשה, הבנה זו, שהדעת נתונה לכולם ולכולן, ללא הבדל מין, נטייה מינית, 

 .כמו גם ליבת הזכות לשוויון ולכבודהיא אבן הראשה של האקדמיה כולה,  –גזע וכיוצא באלו 

הדין -התעלם ממבנה הביקורת השיפוטית שבדין הישראלי, חוזרת כחוט השני לאורך כתבי ביבחירה מודעת זו, ל .8

חקיקה או מכוח בכולם. המשיבים נמנעים באופן שיטתי להצביע על מקור סמכות כלשהו,  3-1מטעם המשיבים 

אותה הם לית יעה בשוויון. המשיבים נמנעים מהגדרה ברורה של התכהסמכה מפורשת בחקיקה, המתיר את הפג

מבקשים לקדם ובגינה הם פוגעים בזכות לשוויון, והמשיבים לא טרחו, בשום שלב, להציג ניתוח של האמצעים 

 . המידתיותשננקטו על ידם מבעד למבחני 

 בחירה זו בולטת בקיצוניותה ב"הודעה המעדכנת" האחרונה.  .9

 –ב חרדים אזרחי ישראל בשוק העבודה  ום תוכניות לימודים בהפרדה על בסיס מין היא שילושל קיכלית  ככל שהת .10

כיצד מסבירים המשיבים את החלטתם האחרונה לעודד "תיירות הפרדה" ולקלוט סטודנטים זרים למוסדות 

ים ישראלים סטודנטים אלו אינם חלק מאותו אתגר שהמשיבים עצמם הצביעו עליו, של שילוב חרד המופרדים?

. למותר לציין שאף עולים חדשים חרדים הגיעו ממדינות שבהן ישנם לימודי ליבה, ושמין אינו בשוק העבודה

ה, ככל שהתכלית עליה . בדומקריטריון שעל בסיסו ניתן לסנן את המועמדים לתוכניות לימודים אקדמיות שונות

גוגי ותרבותי למי שהתחנכו במערכת חינוך עמדו המשיבים בתצהיר התשובה מטעמם היא תכלית של סיוע פד

סטודנטים בכל  50%כיצד נתרמת תכלית זו משילוב של עד  –הפרדה הנעדרת לימודי ליבה ושכולה מתקיימת ב

אף למדו  ר שזה המצב אצל רוב החוזרים בתשובה()ניתן לשע תוכנית לימודים שלמדו לימודי ליבה ורבים בהם

 ?באופן מעורב

פט הנכבד ביחד עם הודעה מעדכנת זו, שהוגשה זמן רב מאוד לאחר ת המוצגת לבית המשגם התשתית העובדתי .11

ובסמוך למועד הדיון, באופן שאינו מאפשר לבחון אותה, היא חלקית וחסרה. הרחבת הגשת תצהיר התשובה, 

ריץ האקדמיים שכבר מקיימים הפרדה על בסיס מין )שלהם תמ של המוסדות מכתביםעל יסוד שתה נעהתוכנית 

 על "ביקוש" ללימודים בהפרדה.כלכלי מובהק לעודד את הרחבת התוכנית( המצביעים 

ים ישנם חסמים רבמלמדים דווקא כי , 1נספח כ פים בזאתואשר מצורלבית המשפט, מכתבים אלו, שלא גולו  .12

 יותר, הניצבים בפני הציבור החרדי, ואשר יש לתת להם פתרון.  אחרים, משמעותיים

, דוגמת האוניברסיטה נה בלבדקיימים הפרדה בשלב המכיוסדות לימוד הממלמדים כי מ  , מכתבים אלויתרה מזאת .13

אשר נשים כצליחות לקיים לימודים  תוכניות אחרות מ  טודנטים חרדים.מצליחים היטב לקלוט ס  כניון,הטהעברית ו

 רל(. גברים והן נשים )דוגמת בית בלמד הן מורשות ל

נזכיר, ו בעצם קיומה של הפרדה )ומיד ל ביקוש לתוכנית אלו שמקוראפילו אם היה ממש בקיומו שמכל מקום,  .14

שלא כך הדבר, שכן עבור מרבית הסטודנטים המשתתפים בתוכניות אלו לא קיימת כלל חלופה של לימודים שאינם 

ש ו(, כיצד עצם קיומו של ביקכיוון שנתוני הקבלה שלהם לא מספיקים לקבלה למוסדות הלימוד הרגילים בהפרדה

 כול להביא להתרתה?רדה ילהפ

ניתן להניח כי אם המדינה תבדוק "ביקוש" להפרדה על בסיס גזע, לאום או עדה, יהיו רבים שיגלו ביקוש שכזה.  .15

אלא שלשיטת המדינה עצמה, לרבות בתצהיר התשובה בהליך כאן, "ביקוש" אינו יכול להיות נימוק למדיניות 

 שוויון.  ציבורית, של רשות שלטונית, הפוגעת בזכות ל

 נגזר מן הביקוש לכל בפועל הקבלה חתך"כי  3-1ינת מקל וחומר, בשים לב להודאת המשיבים הדברים הם בבח .16

: וכי, (26.4.2020לבקשה לצו ביניים מיום  3-1לתשובת המשיבים  24" )ס' תכנית, ואין הוא מעניינה של המל"ג

והביקוש מובילים לכך שיתקבל סטודנט שנתוני הקבלה שלו לא היו מאפשרים קבלה למקומות  ההיצענתוני "

 (.35-34, ש' 5עמ' , 15.1.2019פרוטוקול מיום " )אחרים
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מוסדות המופרדים נמוך משמעותית מחתך הקבלה לאותה התוכנית במוסד האם. קבלה בחתך ה  –במילים פשוטות   .17

זוהי החלופה היחידה הקיימת.   –  כאחדגים"  "חרי, חרדים ועבור מרבית הסטודנטים ש"מבקשים" ללמוד בהפרדה

 המשיבים, מצידם, אינם טורחים לבחון סוגיה זו כלל ועיקר.

היעדר לימודי ליבה, הנובע מהפער האקדמי , הבעיה המשיבים, והמדינה, תתמודד עם מקורכך, במקום שמדיניות  .18

 ומנציחה אותו על ידי יצירת היצע וביקוש מלאכותיים ללימודים בהפרדה בין המינים.היא משמרת 

הוא מתן עידוד תקציבי  עוד עולה מהחלטת מל"ג כי שיקול מרכזי בהגדלת היקף הלומדים בהפרדה על בסיס מין .19

נטען כי יש   –לו. מדובר במקרה מובהק שבו הגולם קם על יוצרו. בתחילה  למוסדות המקיימים תוכניות לימודים א

לאפשר קיום מוסדות לימוד המקיימים הפרדה על בסיס מין על מנת לעודד חרדים להשתלב בשוק העבודה. ועתה 

תוך החרפת הפגיעה ים רבים יותר ללמוד בהפרדה על בסיס מין,  אותם מוסדות לימוד מבקשים להתיר לסטודנט  –

וכן להסתמך על צינור ההזנה התקציבי למוסדות האקדמיים, שמן  להצדיק את עצם קיומם על מנתבשוויון, 

   .המפורסמות הוא שבעשורים האחרונים מתמודדים עם ״ייבוש״ תקציבי של מימון מדינתי

ששיקול זה מצא אינו יכול להיות טעם לפגיעה בזכות החוקתית לשוויון. הסיבה  מובן שמדובר בשיקול זר ופסול, ש .20

נתנו למוסדות האקדמיים תמריצים להקמת מסלולי לימוד  3-1מקום מרכזי מלכתחילה היא ברורה. המשיבים 

. בהיקף של מאות אחוזים ביתר ביחס לכל סטודנט בהפרדה, שאינם ניתנים לצורך שילוב חרדים שלא בהפרדה

ביות אלו על מנת לשלם משכורות לסגל מוסדות האקדמיים, שרבים מהם גרעוניים, זקוקים לתוספות תקציה

וכיו"ב. משכך, לא מפתיע כי הצורך הכלכלי של המוסד האקדמי, הוא שמניע לספק עבודה לדוקטורנטים    האקדמי,

 כיום את גלגלי ההפרדה, ולא תכלית ציבורית כזו או אחרת. 

, כי גם המכללות 15.1.2019 יוםבדיון שנערך ב 3-1נציין, כפי שאף ציינה עו"ד אורן מטעם המשיבים בהקשר זה,  .21

שאינן מתוקצבות נהנות מהתקציבים של תוכנית החומש לשילוב חרדים, שכן שכר הלימוד ממומן על ידי המדינה 

 באמצעות מערך המלגות וההלוואות. 

בהחלטת מל"ג, שעל פיו: "תתאפשר הפרדה במעבדות, לרבות מעבדות  ועוד נציין כי המשיבים הצניעו רכיב נוסף .22

 .להודעה המעדכנת( 37)פסקה  וסד האם, ככל שאין חלופה לכך"במ

היא שכל תוכניות הלימודים  , שאין כל התמודדות מפורשת איתה,מאחר שאין במח"רים מעבדות, המשמעות .23

להתקיים תוך כפיית הפרדה במוסדות האם, מעתה  רפואה, תוכלנההנדסה ולהמדעיות, מכימיה ופיזיקה ועד ל

  1בדות והחוקרים הקבועים העושים בהן שימוש.לרבות על צוותי המע

 המח״ריםשל    התרחקותבנוסף, מדיניות המשיבים מבקשת לנתק את הזיקות בין המח״ר למוסד האם. היא מתירה   .24

סיה חרדית, המערבות תוכניות ממוסדות ופתיחה מחדש של ״פלטפורמות״ במרכזי אוכלוק״מ עד כה,  15-מעבר ל

מתכונת שהמשיבים עצמם הגיעו למסקנה שראוי להפסיק את פעילותה בשל   –מן היקב  אקדמיים שונים, מן הגורן ו

 רמתן הירודה של התוכניות.  

אין בפני בית המשפט  –לאחר אין ספור הודעות משלימות, מרחיבות ומתקנות  –גם כיום א. 

 הנכבד טיעון חוקתי מטעם המשיבים 

 הפרדה מגדרית בין נשים"צהיר התשובה מטעמם, כי: מציינים בהודעתם המעדכנת, בדומה לת 3-1המשיבים  .25

ההשכלה הגבוהה ביניהם   ים מתחוםוגברים במוסדות להשכלה גבוהה עומדת לכאורה בניגוד לעקרונות יסוד חשוב

להודעה  45" )פס' לעלות כדי פגיעה בעיקרון השוויון פלורליזם ומגוון דעות בתוך השיח האקדמי, וכן עלולה אף

 המעדכנת(.

 
היו"ר כי עוד לפני שהדבר אושר ציינה    29.10.2019הרחבת הנגישות להשכלה הגבוה לחרדים מיום  יצוין כי במסגרת ישיבת ועדת ההיגוי ל 1

בקמפוס   אושרו שם שעות וימים מסוימים לטובת הפרדהוקול: "כך, על פי הפרוטות במכללת הדסה הפרדה מגדרית.  ו במעבדקבעבמל"ג,  
 "החרדי

 . 2כנספח מצורף  29.10.2019הישיבה מיום  פרוטוקולהחלק הרלבנטי מ
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סבורים שישנם מקרים שבהם שימוש במין כקריטריון  3-1מים עלול ללמוד מדברים אלו שהמשיבים א התהקור .26

יים, או כקריטריון מסנן בקבלה לעבודה כמרצה במוסד אקדמי, אינם פוגעים בזכות מסנן בקבלה ללימודים אקדמ

 לשוויון.

ה, שיש מצבים שבהם אברי הרביה של הוא כי הם סבורים, לכאור 3-1ת המשיבים בבמילים אחרות, העולה מתשו .27

 .שפיעים על יכולתו להצליח בלימודי תואר אקדמי, או על יכולתו ללמד תכנים אקדמייםאדם מ

, שעל פיה מין הוא שוני רלבנטי בנוגע ליכולת ללמוד או ללמד, הם לא 3-1מובן, כי ככל שזוהי התזה של המשיבים  .28

מסוג זה, שיכולתם של גברים ונשים ללמוד, לחקור או ללמד שונה רק הציגו בדל ראיה לכך. למותר לציין כי טענה 

ל האקדמיה, אלא אף את המציאות האקדמית בשל אברי הרביה שלהם, סותרת לא רק את מושכלות היסוד ש

 בישראל ובעולם כולו.

 ת הדברמשמעו –אינם סבורים שאברי המין רלבנטיים ליכולת ללמוד, לחקור או ללמד  3-1אלא שאם המשיבים  .29

 היא שהיה עליהם להציג ניתוח משפטי של מדיניותם, בהתאם למבחני פסקת ההגבלה.

לאחר הודעה  –ניתוח שכזה לא הוצג בתשובה המקדמית; ניתוח שכזה לא הוצג בתצהיר התשובה; וגם כיום  .30

 ם תנאיתקיימיכי מ 3-1אין בפני בית המשפט הנכבד טענה מטעם המשיבים  –מעדכנת ארוכה ומפורטת נוספת 

 פסקת ההגבלה.

הדין מטעם המשיבים, ואין בהם זכר לטענה בדבר מקור סמכות המסמיך את מל"ג -כך, הפוך והפוך בכתבי בי .31

וודאי שאין כל חוק המחריג את מל"ג מתחולת  .לקבוע מדיניות המתחשבת במין מקום שבו המין אינו רלבנטי

 הוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. 

אין בכתבי התשובה. ככל שהתכלית היא  –דידה, של התכלית אותה מבקשת מל"ג לקדם רה, ומרה ברוגם הגד .32

שילוב גברים חרדים בשוק העבודה, והתגברות על הפערים הפדגוגיים והתרבותיים שלהם, הרי שתכלית זו אינה 

א ראשית ן אף לי, שאימושגת ושיעור הגברים החרדים המסיימים את לימודיהם האקדמיים הוא נמוך מאוד. ודא

אינדיקציה לכך שאותם מתי מעט שמצליחים להשלים את לימודיהם עושים זאת "בזכות" קיומה של הפרדה 

. למעשה, לא בלבד שכל המחקרים שנעשו, הן על ידי מל"ג והן על ידי חוקרים עצמאיים, מלמדים כי הציבור מגדרית

מודי ליבה( המקשים עליו להשלים את עדר ליכלי וההחרדי עצמו מצביע על חסמים אחרים )דוגמת קושי כל

)ולמותר לציין, כי התלמידים החרדים של  הלימודים, אלא שגם המציאות בשטח מערערת על פרדיגמת ההפרדה

 מצליחים להשתלב בכיתות הרגילות של המוסד האקדמי(.  ואוניברסיטת תל אביב  הטכניון,  האוניברסיטה העברית

ם והסטודנטיות המתחילים לימודים אקדמאים במוסדות המקיימים טודנטיספר הסככל שהמטרה היא הגדלת מ .33

. מטעם זה, נראה, המשיבים מתקצבים את המוסדות המופרדים על מקודמתהפרדה על בסיס מין, נראה שזו אכן 

 –בסיס מספר הסטודנטים שהתחילו את הלימודים )ולא מספר הסטודנטים שהשלימו את לימודיהם(. מטעם זה 

דות המופרדים נמוך מחתך הקבלה במוסדות שאינם מופרדים, באופן שמחייב חרדים לפנות ה במוסך הקבלחת

למסלול המופרד )ומייצר ביקוש למסלול זה גם בקרב מי שאינם חרדים(; ומטעם זה גם מרחיבים המשיבים את 

 היקף האוכלוסיות שאינן חרדיות, שיכולות להשתלב בלימודים בהפרדה על בסיס מין.

 , מטרה זו, של הרחבת ההפרדה, אינה תכלית ראויה כלל ועיקר.כמובןאלא ש .34

מלהסביר כיצד לשיטתם שלהם מגשימה ההחלטה להרחיב את הלימודים   3-1על רקע עמימות זו נמנעים המשיבים   .35

פרדה( בהפרדה על בסיס מין גם לאוכלוסיות שאין להן פער פדגוגי כלשהו )חוזרים בתשובה, עולים חדשים ותיירי ה

גם הסבר כיצד מוגשמת התכלית על ידי הרחבת תוכנית הלימודים בהפרדה   את התכלית שהם טוענים לה.משרתת  

 .3-1אינה קיימת במסמכי המשיבים  –על בסיס מין למי שלמדו קודם לכן במסגרות מעורבות 

דגוגי כהצדקה למותר לציין בהקשר זה, כי ההחלטה הנוכחית של מל"ג מלמדת על התנערות מוחלטת מהטיעון הפ .36

 דין קודמים. -ללימודים בהפרדה מגזרית, אותו עוררו המשיבים בכתבי בי

כפיית הפרדה במוסדות אקדמיים היא של כפי שפורט בעתירה, במקרה הנוכחי יש לקבוע כי התכלית  –ונזכיר  .37

נשים מרצות רתיעה תרבותית ממסגרת לימודים מעורבת, שיש בה נשים, ונוכחות של רה וקבלה של העמדה כי הכ
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צד המדינה. במלים אחרות, המשיבים מבקשים להגן בכיתות גברים, היא טענה לגיטימית הראויה לאקמודציה מ

נוכחות של נשים, רק בשל מינן, ה שהסדרים הנובעים מן הגיש על )ולא רק להגן באופן פסיבי, אלא לעודד ולתקצב(

שיש לקבוע שאינה ראויה כלל ועיקר, וודאי שאין לקבל  במרחב הציבורי היא מסוכנת. כפי שציינו, מדובר בתכלית

 רי. אותה ולתת לה מקום במרחב הציבו

ת אלא שאפילו אם נלך לשיטת המשיבים, שמבקשים להכיר ברצונה של קבוצה להתנות את השתתפותם בציבוריו .38

בנטי, עדיין לא ברור הישראלית בכך שהמרחב הציבורי ותקציבים ציבוריים יוקצו על בסיס קריטריון פסול ולא רל

 ההחלטה החדשה בעמדתם שלהם. תכיצד משתלב

נטישת עמדתם העקרונית ברור, כי ביסוד ההחלטה החדשה עמדה אחרת. ההחלטה החדשה מבוססת על מכאן  .39

כי מין הינו  ,תפיסה כי אין פסול באפליה על בסיס מיןיתיות ההפרדה, ועל המוצהרת של המשיבים ביחס לבעי

בר היחיד שיכול לנסוך היגיון כלשהו לתוך ההחלטה החדשה של י להשתתפות באקדמיה. זהו ההסקריטריון רלבנט

      .   3-1מל"ג, שתוארה בהודעה המעדכנת מטעם המשיבים 

 עובדתיות באופן חלקי, מגמתי ואף שגויב. ההודעה המשלימה מציגה טענות 

נבקש לעמוד בקצרה על הפערים הניכרים בטרם נפנה לקושי המתעורר מהחלטת מל"ג ומההודעה המעדכנת,  .40

 וצגה במסגרתה. שבתשתית העובדתית שה

במסגרת   –  נהנים מכספי מדינהאין מוסדות אקדמיים המקיימים לימודים בהפרדה מכוח תוכנית החומש שאינם   .41

כל המוסדות תוכנית החומש תורמת משאבים ל, כי , עו"ד אורן3-1הבהירה ב"כ המשיבים  15.1.2019הדיון ביום 

 ם מקבלים תקצוב ישיר של המדינההאקדמיים המפעילים תוכניות לימודים בהפרדה. זאת, שכן גם מוסדות שאינ

במילותיה: , נהנים ממערך המלגות לסטודנטים החרדים הלומדים במסלולים מופרדים אלו. כך,  )"לא מתוקצבים"(

ההתרחבות שלה לאורך השנים מבוססת על המלגות שקיבלו יבית אבל הקיום שלה ומדובר במכללה חוץ תקצ"

ף של ציבוריותם של המוסדות המוגדרים פרטיים הוא הרגולציה שלהם, היבט נוס  (.21-23, ש'  20הסטודנטים" )עמ'  

לאלה המאפשרת למוסדות העומדים בתנאים שהמדינה מציבה, לספק לבוגריהם דיפלומות מוכרות כשוות מעמד 

מספקים הכרה והסדרה מדינתית במוסדות לא מתוקצבים,   3-1המשיבים  של מוסדות מתוקצבים. במילים אחרות,  

 ין לא יוכל להיות למוסדות אלה מעמד ותוחלת בשוק ההשכלה הגבוהה והתעסוקה. בלעדיהן א

ת "מדעיות" וכניווש לתלשיטתם שלהם, חלק מפערי הביקברור ש ממסמכי המשיבים עצמם בהקשר זה, יצוין כי .42

 מלגות הלא שוויונית בין גברים ונשים.נובע מחלוקת ה

חבר/ת ועדה שאל/ה מדוע לדעת נציגי המוסד אין "כי:  10.2.2019ציין בישיבת מל"ג מיום  ן לבכך, רקטור מכו .43

שלימודי הנדסה אורכים כארבע שנים, פרק זמן ארוך  יקוש ללימודי הנדסה בקרב הנשים. רקטור המוסד השיבב

יחידות  3בעלות )מרביתן צריכות לעשות גם מכינה  .דיםעבור נשים שצריכות לפרנס משפחה תוך כדי לימו

ברור שיצא לשוק העבודה  חרדי שנכנס ללימודים הללו המאריכה את הלימודים. לעומת זאת, גבר (במתמטיקה

" מקבלים מלגות קיום ומשך הזמן הארוך פחות מפריע להם הגבריםים את התואר.  ויעשה כל שנדרש על מנת לסי

  (.2נספח )פרוטוקול הישיבה מצורף כ

תמכות על ידי , הן במוסדות המתוקצבים והן במוסדות בלתי מתוקצבים, ניותלוא התוכנממשמע, לא בלבד ש .44

הן במוסדות המתוקצבים ,  לימודיםלוויוניים  ריצים לא שתמלא שוויוני יוצר  ף מערך המלגות הבנוסהמדינה, אלא ש

  שאינם מתוקצבים. והן במוסדות 

במסגרת ההודעה המעדכנת,  – היא להתיר הפרדה "וולנטרית" גם במרחבים ציבוריים 1-3דיניות המשיבים מ .45

, מפנים המשיבים למדיניות 17בפסקה  המשיבים מציגים מצגים סותרים בקשר להפרדה במרחב הציבורי. כך,

 :כיהמשיבים מסייגים ומסבירים    20סעיף , האוסרת על הפרדה מחוץ לכיתות הלימודים.  2015שגובשה כבר בשנת 

שבמקרים אלה תיווצר  במבנים שונים, כך שבפועל יתכן מהמוסדות מתקיימת הוראה בזמנים שונים או בחלק"
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 ".למנוע מבני המין השני להיכנס למרחב הציבורי אוסרת על מוסדות אלה הפרדה גם במרחב הציבורי, אך המל"ג

לא ניתן כי להודעה המעדכנת הם מבהירים כי מותר לקיים הפרדה במרחב הציבורי אך " 49בסעיף ולאחר מכן, 

טענו המשיבים  26.4.2020לתשובה לבקשה לצו ביניים מיום  22בסעיף ". מגדרית במרחב הציבוריהפרדה  לכפות

ובכלל זה ספריות,  –שאינם כיתות הלימוד  במרחבים הציבוריים בכפייהאסורה הפרדה מגדרית כי: " 1-3

הח"מ[ וזה  –אין ימים ]נפרדים כי: " נטען 15.1.2020יצוין, כי במסגרת הדיון שהתקיים ביום ". קפטריות וכיו"ב

 (.32, ש' 9)עמ' לא דבר שהיה מותר" 

)ונציין כי לפחות   כניסה נפרדתדכנת, מובהר כי במכון וינגייט לנשים החרדיות  במסגרת בחינת נספחי ההודעה המע .46

קציה חלק מהמוסדות האחרים, דוגמת אוניברסיטת בר אילן, הפעילו כניסות נפרדות אף הם ולא הוטלה עליהם סנ

מפעילים כי רבים מהמוסדות  3;שיםוהנגברים בין כיתות ה הפרדה אגפיתכי מכללת הדסה מקיימת ; (2בגין כך

 ים, המפעילהמכללה האקדמית אשקלוןו  כון לב)דוגמת מ  קמפוסים או מבנים יעודיים נפרדים לכל אחד מהמינים

המפעיל  ובית ברל גייט מפעילה מבנה יעודית לנשיםאקדמית וינללה ה, המכיםקמפוסים נפרדים לכל אחת מהמינ

' ם אונ)ובה ימי לימוד נפרדים לגברים ולנשים וכי מרבית המוסדות האחרים מקיימים ;(מבנה צידי לגברים בלבד

. העיון בדוחות צוות האכיפה מלמד כי מעולם לא ננקטה סנקציה והמרכז האקדמי אונו( , המכללה למנהלבר אילן

אין פסול ביצירת מבנים  3-1יבורי, כי לשיטת המשיבים כלשהי בגין אסדרה של הפרדה "וולנטרית" במרחב הצ

על יצירת מצג כי תקנוני הצניעות המוסדיים הם   הוא  , או ימי לימוד נפרדים, וכי כל שנאסרנפרדים למינים השונים

 מחייבים )הגם שלמיטב ההבנה, מותר להציגם תוך "המלצה" עליהם(.

-2019( לא עשו המשיבים דבר וכל סנקציה לא ננקטה. באשר לשנת 50%-)שהגיעו ל 2018להפרות בשנת גם בנוגע  .47

בין מההודעה המעדכנת הממצא של מיעוט הפרות מבוסס על דיווח עצמי של המוסדות, ועל , ככל שניתן לה2020

. ת להוראות תקנות צניעותשילוט המחייב הפרדה או מחייב לצייב  הבחינוכך שצוותי הביקורת שביקרו במקום לא  

א ברור כמה , ממילא לאת דוחות צוותי הביקורת להודעתכם העדכנתבהקשר זה, משהמשיבים בחרו שלא לצרף 

 (. ביקורות בוצעו, באיזה היקף, היכן ומה היו ממצאיהן

נתם המשיבים חוזרים ושבים על טע – התשתית העובדתית שביסוד מדיניות מל"ג אינה תומכת במדיניות עצמה .48

בהשכלה   העמדות שערך מלחי עלתה מסקנה חד משמעית, לפיה על מנת לשלב אוכלוסיות חרדיות  מסקרשעל פיה "

לגברים, ובפרט בלימודים לתואר  בישראל, יש לחזק את המסגרות המקיימות הפרדה מגדרית בין נשיםהגבוהה 

, חלק 26.12.2017פורט בהודעה מיום ". טענה זו מנוגדת לסקר העמדות עצמו. על פי סקר העמדות, כפי שראשון

ך, על פי סקר העמדות עצמו, משמעותי מהציבור החרדי אינו מתנגד ללימודים ללא הפרדה על בסיס מין. יתרה מכ

מרבית המשיבים הצביעו על חסמים משמעותיים יותר מהחסם התרבותי )שחלק קטן ממנו הוא סוגיית ההפרדה 

 ות כללית בהנהגה החרדית להשכלה אקדמית, קשיים כלכליים ועוד.המגדרית(, דוגמת פער לימודי, התנגד

, סקר העמדות עצמו הוכן באופן )תשע״ט(( 674מט  םמשפטי) קורן-בהמשך לאמור, כפי שהראתה ד"ר נטע ברק .49

מוטה, שאינו עולה בקנה אחד עם סטנדרטים מקצועיים נאותים, ואינו יכול לשמש בסיס לממצא עובדתי בדבר 

 כזו או אחרת של הפרדה על בסיס מין.העדפה 

לעשות, ואת ההרחבה של הסדרי ההפרדה על בסיס מין באקדמיה הם אינם מבססים  הגדילו 3-1עת, המשיבים כ .50

עוד על מחקר מלווה כלשהו, אלא על דיווחים עצמיים של המוסדות האקדמיים בדבר "העדפות" של מי שפנו 

רלבנטי לעגן הסדר הפוגע בזכות החוקתית לשוויון, ומציב תנאי שאינו  אליהם. מובן, כי "העדפה" אין די בה כדי

קל וחומר כאשר הצגת האפשרויות לציבור הנסקרים מסתירה את מחיריה של ההעדפה, בפני קבלה ללימודים.  

 
2 https://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.6316261 

וס הנותנת מענה לצורך ולא עפ"י תכנון מראש, "כתוצאה מהתרחבות הקמפ 3.3.2019על פי מכתבה של מכללת הדסה למל"ג, מיום  3

, והכנסיה חופשית לכל האזורים גברים למתחם נשיםאך אין הפרדה שרירותית בין מתחם    גברים ולנשים,ם באופן טבעי להאזורים מוגדרי

 י לבני מינו".אוטומטת בה כל מגדר פונה באופן כולם. במציאות נוצרת הפרדה כתוצאה מבחינה טבעית המקובלת בקהילה החרדי
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למשל בדרך של הצגת החלופות לשימוש בתקציבים המממנים את ההפרדה, לטובת חיזוק התמיכה האקדמית 

  טודנטים החרדים. והכלכלית בס

עלה גם על ידי הדרגים   ,יס מין לבין שיעור הסטודנטים החרדים, של העדר קשר סיבתי בין ההפרדה על בסנושא זה .51

 31.3.2019שת ההשכלה הגבוה לחרדים מיום  דת ההיגוי להנגדיוני מל"ג עצמה. כך, בישיבת ועהמקצועיים במסגרת  

 משרד האוצר כי: ציינו נציגי

משקיפי משרד האוצר טענו כי הסוגייה המרכזית היא האם קיים קשר סיבתי בין מספר הסטודנטים "

. האוכלוסיה מגיבה אין קשר מובהק בין השניים, וזה לא מסביר מדוע אין עמידה ביעדההפרדה.    לבין

. כלכליים באופן מובהק ולכן יש סיכוי שהתמריצים הכלכליים הם האפקט המשמעותי ריציםלתמ

ריאקציה של החרדים. יכול להיות שיש כאן התנגדות קהילתית חרדית לנושא  סברה אחרת היא

נטען כי הורדת הרציונאל האקדמי יוצרת פתח להפרדות אחרות של  ההשכלה. בנושא התקציבים

בישראל. יש השלכות שליליות של ההגדרה ושינוייה שוב. אנחנו  ת רבות שישוקהילות אתניות ודתי

שינו ההגדרה, כמו: הגדלת תשתיות, סיוע במלגות ועשרה  חושבים שצריך למצות את כל הכלים לפני

 לתשובה זו(. 3נספח ) "יצרו גמישות נוספת אחוז חרדים ברמת מוסד, ולא תכנית, כל אלה

 יבות:לקושי בגיוס בחורי יש כזי אחרבר גורם מר, הוס10.2.2019ום של מי מל"ג יבתיש, בבדומה .52

והכוללים הגבוהים.  - הלימודים האקדמיים מתחרים מבחינת אוכלוסיית הגברים עם הישיבות"

הדרך עם תמיכה   דנטים בתחילתבחור בכולל יכול לקבל תמיכה כספית גבוהה. אם יכולנו לעזור לסטו

הישארותם  , הדבר לבטח יבטיח את(בגלל גיוס, לימודים וכד') 23כלכלית, בייחוד לאלה שמעל גיל 

 אותם. פעם היו במסגרת האקדמית. סבור כי גיבוש תכנית מלגות לסיוע לחרדים תאפשר למשוך

₪ לחודש תמיכה בין  2,500 -מלגות כמו חלמיש, תכנית טורונטו וקמ"ח שעשו זאת באופן ראוי. כ

נספח )  "לתואר יאפשרו למזער נשירה. הנשירה הגבוהה ביותר היא בדרך כלל בשלב המכינות  המכינה

 .(להודעה זו 2

בפשטות, הגם שמתחילת הדרך מציפים כל הגורמים הרלבנטיים שורת חסמים שאינם ההפרדה המגדרית, דווקא  .53

יצבים נסמים שחרדים  כ"פתרון קסם", שאמור להתמודד עם כל החיס מין  מל"ג היא שמקדמת את ההפרדה על בס

 האקדמיה.  במפגשם עם בפניהם

טוענים   1-3המשיבים    –  ייע לגברים החרדים להשלים את לימודיהםתוכניות הלימודים בהפרדה אינן מצליחות לס .54

במסגרת ההליך כאן כי מטרתם היא להביא לשילובם של חרדים בשוק העבודה. ניתן היה לצפות כי במסגרת 

שנים של לימודים  8-שנים של לימודים בהפרדה, ו 20 טיעוניהם יציגו את הממצאים לגבי הצלחת התוכניות לאחר

 סגרת המח"רים, להשיג יעד זה. בהפרדה במ

אלא שהמשיבים בוחרים להסתיר את הנתון שאמור להיות הטעם לנכונותם לפגוע פגיעה כה קשה ואנושה בשוויון  .55

ים בהפרדה בלבד, תוך שהם בכלל, ובשוויון באקדמיה בפרט. כך, הם מציגים נתונים לגבי קבלה למוסדות הלימוד

, עמד 2018וסטודנטים שאינם חרדים )ונזכיר, כי לכל הפחות עד לשנת  כוללים בצוותא חדא סטודנטים חרדים,

של המוסדות (. בהמשך לכך, המשיבים מגלים כי התקצוב  40%שיעור ה"חריגים" במכללה האקדמית אונו על מעל 

יעור המסיימים, כפי שנעשה ביחס לכלל האוכלוסיה(, אך אינם נעשה על בסיס שיעור הנרשמים )ולא על בסיס ש

לים כמה מבין הסטודנטים החרדים סיימו את לימודיהם והשתלבו בשוק העבודה. המשיבים אף אינם מג

 (.58%-מתמודדים עם נתונים הנשירה הגבוהים מתוכניות אלו )העומדים, עבור גברים, על כ

ת הוספת סטודנטים שלמדו לימודי ליבה, ולאחר מכן שיפור ההישגים בזכומובן, כי הגדלת הכיתות על ידי  .56

מלמדת דבר וחצי דבר על השגת המטרות שהמשיבים עצמם הציבו  אינה, התמדתם של סטודנטים אלו בתואר

 לתוכנית. 
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מרוקנת מתוכן את המגבלות על   50%-הגדלת מכסת הסטודנטים שאינם חרדים בתוכנית ל ג. 

 המוסדות האקדמיים 

ה. בכל הנוגע לשינוי באופן חישוב הקודם, על חוסר הדיוקים שבהודעה המעדכנת מטעם המשיבעמדנו, בפרק  .57

החריגים בתוכניות הלימודים, החלטת מל"ג נראית כעצימת עיניים מכוונת שנועדה לבטל בפועל את המגבלה על 

 לימודי מי שאינם חרדים בתוכניות לימודים מופרדות.

ת שיפתחו עם מספר במוסדות הגדולים, ישנן תוכניות מבוקשות, ותוכניות אחרו –, ובפרט כך, במוסדות השונים .58

 שנמוך בצורה משמעותית ממספר הסטודנטים המקסימאלי המותר להן. 

אפשר ניצול של "עודפי חריגים" מתוכנית אחת, שממילא לא היו יניוד ה"חריגים" בין תוכניות הלימוד השונות,  .59

בהתאם למתכונת  בתוכנית אחרת. זאת, באופן שסל כל החריגים במוסד יהיה גדול יותר מסך החריגיםמנוצלים, 

 ההרשמה הנוכחית.

מובן, כי המתנה עם "ניוד" מכסות החריגים בין התוכניות עד להשלמת ההרשמה, על מנת שהניוד יעשה בהתאם  .60

תה עמימות וחוסר ודאות שקיימת )לכאורה( לנרשמים בפועל )ולא בהתאם למקומות הפנויים בתוכנית( תביא לאו

 כיום.

מפני אי הוודאות שתיווצר בקרב המועמדים הנרשמים  להודעה המעדכנת(  30עיף  כך, בעוד המשיבים מתריעים )בס .61

צניעים את ללימודים כך שיצטרכו להמתין ולראות האם בתוכנית שאליה נרשמו לא מולאה מכסת החריגים, הם מ

אי הוודאות של הרגולטור שהמגבלות עליהם החליט  וצרת מהמתווה שעליו החליטו:אי הוודאות ההפוכה הנ

ישמרו. אפילו במתווה המתירני, של חישוב חריגים ברמה המוסדית ולא ברמת כל תכנית לימוד כשלעצמה, כל מי י

 שמכיר את האופן שבו מתנהל הרישום באקדמיה יודע שאין כל דרך לוודא את היחס בין מספר הנרשמים

למוד למעשה, קל וחומר והמתקבלים לתוכנית לבין מספר הסטודנטים המממשים את הרישום שלהם ומתחילים ל

 10%ברמה מוסדית ולא ברמת התוכנית. במלים אחרות, המתווה המוצע הוא אחיזת עיניים, כפי שהיה המתווה של  

 נשמרות.  חריגים, כיוון שאין כל דרך אפקטיבית לוודא שהמגבלות על שיעור החריגים

שניתן לקיים פיקוח אפקטיבי על המגבלה   אפילו אם מתעלמים מפריצת גבולות זו, ואפילו אם מניחים  –יתרה מכך   .62

המוסדית, המשמעות של הסדר שכזה היא יצירת תוכניות לימוד שחלק משמעותי מאוד מהתלמידים בהן אינו 

וספים, שאינם חרדים, לפנות למסלול לימודים חרדי. מטבע הדברים, תוכניות לימוד שכאלה מעודדות מועמדים נ

 כיתות, אפשר שבחלק מהכיתות רוב הסטודנטים לא יהיו חרדים.  זה. במקרים שבהם החוג מפוצל לשתי

מדובר בפתיחתה מוחלטת של מערך לימודים בהפרדה לציבור הדתי שאינו עומד בהגדרת המל"ג לחרדי, והפיכת  .63

 .  החפץ בכך האפשרות ללימודים בהפרדה זמינה לכל

הלומדים בהפרדה על   ד. השיקול של תמיכה כלכלית במוסדות המופרדים כטעם להרחבת מעגל

 בסיס מין הוא שיקול זר ופסול

המסמכים שהוגשו הוגשו בצורה חלקית. עמדנו עד כה כי רב הנסתר על הגלוי בהודעה המעדכנת מטעם המשיבים.  .64

 המידע שנמסר נמסר באופן לא מדויק.

ם המקיימים אלא ששיקול אחד, שהנחה את מל"ג, ברור לחלוטין, הוא השיקול של תמיכה במוסדות האקדמיי .65

 לימודים בהפרדה על בסיס מין. 

תוכניות הלימודים בהפרדה על בסיס מין הוקמו תוך פגיעה קשה בשיוויון, לכאורה על מנת   –מדובר במצב אבסורד   .66

רקע הפדגוגי והתרבותי הדרוש לצורך השתלבות בתוכניות הלימודים לעודד השתלבות של חרדים, הנעדרים את ה

מיים ניתנו תמריצים מופלגים על מנת שוותרו על האתוס האקדמי הבסיסי של שוויון הרגילות. למוסדות האקד

ויקימו תוכניות לימודים אלו. כך, בעבור כל סטודנט שנרשם ללימודים בתוכנית שבהפרדה, קיבל המוסד תקציב 
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ומד בתוכנית על התקציב שניתן לו בעבור סטודנט )חרדי או חילוני, יהודי או ערבי( של במאות אחוזים העולה

הכללית. יתרה מכך, בעוד שהתקציב בגין סטודנטים במסלולים הכלליים ניתן רק בגין סטודנטים המשלימים את 

ת לימודיהם. ובנוסף לתקציב לימודיהם, בתוכניות המופרדות התקצוב נעשה על בסיס הסטודנטים המתחילים א

 עלויות שכר הלימוד. זה, הוקצו תקציבי ענק גם לתוכנית מלגות ייעודית, לכיסוי 

עיוות תמריצים זה, מטבע הדברים, יצר למוסדות האקדמיים העדפה ברורה לקדם את תוכניות הלימודים בהפרדה  .67

 על בסיס מין שהן רווחיות יותר מהתוכניות הכלליות.

 ל שמנחה את מל"ג בהרחבת תוכניות הלימודים בהפרדה על בסיס מין הוא שיפור הרווחיות שלהשיקו –ועתה  .68

 המוסדות האקדמיים מתוכניות אלו, על ידי הגדלת מספר הסטודנטים והכללת סטודנטים שאינם חרדים. 

למוסדות האקדמיים מהרחבת הפגיעה בשוויון  הכספי שיווצרהרווח מובן, כי שיקול זה הוא שיקול זר לחלוטין.  .69

פגיעה בשוויון מלכתחילה )לגישת אינו טעם שמצדיק את הפגיעה בשוויון, והוא אף אינו התכלית שעמדה ביסוד ה

 המשיבים עצמם(. 

אלא שהמעמד המרכזי שניתן לשיקול פסול זה בהחלטת מל"ג, שניתנה בזמן שההליך הנוכחי תלוי ועומד, היא  .70

לעתיד לבוא ככל שתתקבל עמדת המשיבים בהליך הנוכחי. שיקול זה נובע מראיית הסדר ההפרדה  מנבא טוב

עצמאי, בלתי תלוי, שיש לתת לו אפשרות להתפתח ולגדול,  כמנגנוןדר הכללי, אלא הקיימים כיום לא כחריג להס

 ואף "להתחרות" בתוכניות הלימודים המעורבות. 

זוהי אותה התפיסה, שהביאה את המשיבים להצגת עמדה שעל פיה התחשבות במין בקבלה ללימודים כלל אינה  .71

 ינה פוגעת בזכויותיהן במקום העבודה. פוגעת בזכות לשוויון, וכי התחשבות במין של מרצות א

ם ושלוש מאות שיקול פסול זה מבטא בצורה מיטבית את תפיסת העולם, שהייתה נהוגה לפני מאתיי –בפשטות  .72

יכולתה להשתלב באקדמיה, וכי יש שונות מהותית )אי(  רלבנטיים ל  –מינה של אשה    –שנים, שמינו של אדם, ובעיקר  

  ביכולת האקדמית בין המינים.

 ה. מל"ג ממשיכה במגמה של התעלמות מכוונת מאי השיוויון במוסדות המופרדים  

 שצורפו להודעה המעדכנת מטעם המשיבים.  בטרם נסיים, למן הראוי להתייחס להחלטות האכיפה .73

אין כל אכיפה  –במסגרת הדיון הקודם בעתירה, עמדו שופטי ההרכב בהרחבה על כך שגם במקרים של הפרות  .74

אין דרך למנוע הדרת נשים ממרחבים ציבוריים, כאשר מתקיים יום  –ל מדיניות מל"ג, וכי בפועל אפקטיבית ש

 ס כולו מוקצה לגברים בלבד.לימודים לגברים בלבד, או שהקמפו

בית המשפט הנכבד ביקש לדעת האם יש דוגמא אחת של אכיפה שננקטה נגד מוסד שנמצאו בו הפרות של הגבלת  .75

 ההפרדה לכיתות בלבד.

הפרדה בכל  , לפי הודעתם לבית המשפט הנכבד,מתירים 3-1ין לבין, כפי שפורט לעיל, למדנו כי המשיבים ב .76

שיעור "ההפרות" ירד בהתאמה ודים, ולרבות קיום קמפוסים נפרדים. משכך, ממילא, הקמפוס, לרבות בימי הלימ

 להרחבת ההיתרים להפרדה.

, מלמדת על היות ההגנה על הרות או סנקציות איזוטריותאלא שבחינה זו, של החלטות האכיפה, שמתמצות באז .77

 .מהשפה לחוץ –נשים במרחב הציבורי האקדמי 

בקשר להפרדה במרחבים  3-1זאת, בפרט בשים לב לעובדה שעד היום לא ברור כלל מה מדיניות המשיבים  .78

מה של כניסה נפרדת ולא ציבוריים; בשים לב לעובדה שלפחות אחד מהמוסדות )וינגייט( הצהיר בפני מל"ג על קיו

ש; ובשים לב לעובדה שהעדר אכיפה זה נעשה בזמן שישנו הליך משפטי תלוי ועומד )המהווה תמריץ ממשי להציג נענ

 פעלתנות בכל הנוגע להגנה על השוויון(.
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 סוף דבר

ס מין, התייחסנו בהרחבה לפגיעה העודפת הנגרמת מהחלטת מל"ג להרחיב את תוכניות הלימודים בהפרדה על בסי .79

 רורה ומאלפת של הכיוון שאליו תוכניות אלו יתקדמו, ככל שתתקבל עמדת המשיבים. שכן מדובר בהדגמה ב

 הלימודים להפיכתשל תנועת מלקחיים  מתקבלת תמונה חד משמעית 3-1מהצעדים שעליהם הודיעו המשיבים  .80

המח״רים הזיקה בין  מנתקת את. זרוע אחת שלהן הגבוהה בהשכלה ולגיטימי מרכזי לנתח זניח מחריג בהפרדה

למוסדות האם על ידי ביטול ההגבלה על מרחק ממוסד האם, פתיחת ״פלטפורמות״ שיאפשרו תוכניות ממוסדות 

אקדמיים שונים, פתיחת המח״רים לאוכלוסיה שאינה חרדית במובהק, וקיום תנאי קבלה נחותים מאלה של 

רדה בין המינים לתוך מוסדות האם בדרך של התרת ודים בהפהתוכניות הרגילות. והזרוע שניה מבקשת להכניס לימ

הפרדה בין המינים במעבדות, הנהגת לימודים בהפרדה ״בשולי הקמפוס״ של מוסדות האם כפי שנהוג 

 באוניברסיטת בר אילן, ותימרוץ האוניברסיטה הפתוחה להנהיג הפרדה במסגרות הלימוד שהיא מקיימת.  

לדרוש  ותשל קבוצ ןיש לכבד את רצונמההודעה המעדכנת, היא כי , העולה 3-1משנתם הברורה של המשיבים  .81

 נטיה מינית בהקצאת משאבים ציבוריים.  ואשהמדינה תתחשב במאפיינים לא רלבנטיים דוגמת מין, לאום, עדה 

למס השפתיים המשולם לזכות לשוויון אין כל ביטוי, לא בעמדתם המשיבים המוצגת לבית המשפט הנכבד, ולא  .82

 ל"ג בקשר לתוכניות הלימודים בהפרדה על בסיס מין. החלטות מב

משנה זו, אינה אחת שיכולה להגביר את ההפרדה על בסיס מין ולתחם אותה. מרגע שמין הוא שיקול לגיטימי  .83

שהמדינה שוקלת בקבלה ללימודים אקדמיים, אין כל הצדקה שלא לשקול אותו באותו האופן ממש בקבלה לעבודה 

מגזר הציבורי(. ומקום שבו רשויות הכשרות מקצועיות בינה כבר ניסתה לכונן הפרדה מגדרית גם בהמד –)ואכן 

ציבוריות מתחשבות במין כשיקול לקבלה לאקדמיה ולעבודה במגזר הציבורי, אין דרך למנוע מהשוק הפרטי 

בשוק העבודה  שכזולהתחשב גם הוא במין. למעשה, במצב שבו ההכשרה המקצועית האקדמית מופרדת, הפרדה 

 תיווצר מאליה.

מחייב את דחייתה של העמדה האמורה. זאת, שכן אין להפרדה המקודמת על ידי  –כל מסלול של ניתוח משפטי  .84

המשיבים עוגן כלשהו בחקיקה הקובעת את גדרי הסמכות של מל"ג; זאת, מאחר שמדובר בתכלית פסולה ולא 

 אף לא אחד ממבחני המידתיות.  קייםמאחר שבמקרה הנוכחי, לא מת –ראויה; וזאת 

 

___________ 

 חגי קלעי, עו"ד
 ב"כ העותרים
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פרוטוקול ישיבת היגוי לתכנית להרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית שהתקיימה 
 (10.2.2019בה' באדר א' תשע"ט )

 :נוכחים

 חברי הוועדה:
 )מ"מ יו"ר הוועדה, בהעדרה( מר מתניהו אנגלמן

  אדו פרלמןפרופ' 
 פרופ' אהרון פרידמן

 רופ' ישראל גלעד פ
 פרופ' אלי פולק
 מר ישראל תיק

 שאומן-רבקה ודמניד"ר 
 רבין -ליאת קישון פרופ' 

 ד"ר דב מימון
 זלצמןגב' אתי 

 
 :נעדרה

 ת"ות ר"יו; הועדה ר"יו -זילברשץ יפה' פרופ
 

 : נוספים משתתפים
 המשפטית הלשכה, ש"היועמ' ס -עו"ד נדב שמיר 
 ג"מל ומזכיר אקדמיים יםלעניינ ל"סמנכ -גב' מיכל נוימן 
 ומדיניות תכנון בתחום מרכזת - גב' מיכל אופיר
 חרדים היגוי ועדת ומרכזת אקדמית ומדיניות פיתוח בתחום בכירה מרכזת -גב' תמר קרביץ 

 סמנכ"ל תקצוב – גב' שירה נבון
 ממונה תחום רוח, חינוך ואמנויות –לב -בתיה הקלמןגב' 

 מכללות בתקצו תחום ממונה -גב' אפרת זהב
 ורישוי אכיפה, בקרה תחום ממונה -מר יאיר הראל 

 ומידע תכנון בתחום בכירה ממונה – קליין חוה' גב
 מר אורי זיו, מרכז בתחום תקצוב מכללות

 משרד האוצרנציגת  -גב' נועה שוקרון
 

       ************* 

 על סדר היום:
 מידע:  .1

 הרחבת תכנית הישגים לחברה החרדית. -
 ות.שונ -

 מצ"ב. – 30.12.2018אישור פרוטוקול ישיבת ועדת ההיגוי מיום  .2
 הצגת נתונים. –נשירה בקרב סטודנטים חרדים  .3
הופעת המרכז האקדמי לב בפני ועדת ההיגוי בנושא האוכלוסייה החרדית. מוזמנים: פרופ' קנת  .4

שים, ירושלים(; מר צבי נציגת הרקטור בקמפוס טל )קמפוס נ –רקטור; ד"ר שרה גנוט  –הוכברג 
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סמנכ"ל מנהל סטודנטים,  –ראש קמפוס לוסטיג )קמפוס נשים, רמת גן(; מר אלי שלמן  –שרייבר 

 המרכז האקדמי לב.
 

************* 
 

 :מידע .1

 בהחלטתעדה לא עודכנו וומנושא הבג"ץ ומעצם העובדה שחברי ה ת/מוטרד יא/כי הוא ציין/ה ועדה ת/חבר
שנושא זה  ה/החבר ה/, בקשזאתלאור  .ועדהווכן כי נושאי מדיניות טרם עלו לדיון ב יבההישקיום בג"ץ טרם 

שיבה ידון במסגרת היצפוי להנושא ההשיב כי עדה ומ"מ יו"ר הוישיבה הנוכחית. היום של הסדר מסגרת בדון י
נפעל ו ניםלדיו משרד המשפטים. בג"ץ קצב לוח זמנים יש לערוך לפני כן דיון מקדים עם, כיוון שההבא

החבר/ה התריע/ה שאי קיום דיון כבר  במסגרת סעיף 'שונות'.בהתאם. עדכון בדבר פסיקת בג"צ תוכנן לדיווח 
 בישיבה זו ימנע אפשרות לענות לבג"ץ, אשר בצדק ישאל מדוע לא נדונה הסוגיה כבר בישיבה זו.

ממונה תחום בקרה, אכיפה  . בהשכלה הגבוהה דו"ח מבקר המדינה בנושא חרדיםבקש לקבל את ועדה  ת/חבר
בהתאם להנחיות מבקר המדינה ועם קבלת הדוח , ועדהוחברי הורישוי ציין כי טיוטת המסמך נשלחה לעיון 

  הל.והסופי נפעל בהתאם לנ

 :הרחבת תכנית הישגים לחברה החרדית  1.1

אזורי הפריפריה של לההשכלה הגבוהה הנגשת  -תכנית יעדי ה הנושא.את  ההציגממונה תחום תקצוב מכללות 
. ועדת ההיגוי של המקומיות עם צעירים ברשויות עובדים בנושא באופן סדירישנם רכזים ש מדינת ישראל.

 ןרשויות מעורבותלו לרשויות חרדיות הרכזיםפעילות הרחבה של לאחרונה אישרה  "שגים להייטקיה"
   ₪.מיליון  1.1 -. הרחבה זו תתבצע בהפעלה מלאה בעלות שנתית של כנתיבות וצפתכ

 :שונות   1.2

 20-ב. התקיים דיון בבג"ץ בנושא שילוב חרדים בהשכלה הגבוהה 2019 לינואר 15-במ"מ יו"ר הוועדה ציין כי 
כמו  בחינה למול ההגדרה בחוקים אחרים. – "מיהו חרדי"הגדרת למל"ג לבחינת ניתן צו על תנאי  2019בינואר 

השכלה הנגשת הלהשגת יעדים לחלופות החינת ודש אפריל בדבר בכן, המל"ג התבקשה לעדכן עד לאמצע ח
. יו"ר ות"ת מסגרות נפרדות אך סמוכות לקמפוסים הראשייםהקמת ובכלל זה  ,גבוהה לאוכלוסייה החרדיתה

 ,ח"לרבות קרן קמעוסקים בנושא, המפגשים עם גורמים דרת ס קיימוות"ת מל"ג/והצוות המקצועי של 
הדיונים נעשים  .נעשה בשטח ולבחון חלופות מדיניותועוד על מנת למפות את ה המרכז האקדמי לב, מבח"ר

 :הבחינה כוללת מס' רכיבים. ומשרד המשפטיםהאוצר משרד תקציבים של האגף בשיתוף עם 

האם הם תרבותיים  ושאלו שופטים הציגו דילמה בשאלת החסמיםהבדיון  – "מיהו חרדי"הגדרת א. 
היה לעשות רק את המכינות בהפרדה ולאחר מכן  ניתן ,חסם הוא חינוכיאם הב לימודיים.מעיקרם או 

הגדרה שינויים בחון אם החסם הוא אכן תרבותי יש לבב. הרגילים מעורביםהבלימודים  החרדיםלשלב 
   הקיימת.

 .תונוספ ותגישת המח"רים אל מול בחינת חלופות כגון הקמת פלטפורמבחינת  ב.

מעטפת הן לסטודנט והן כ ,במספר מישוריםניתנת יום התמיכה כ - הסיוע הכספימתכונת בחינת  ג.
 מוסדית. 

נראה היה בדיון כי לימודים. עניין מיקום ההערת בג"ץ בבהמשך ל – מיקום המסגרות החרדיותד. 
השפעה על האווירה הושל ההפרדה המגדרית למערכת ההשכלה הגבוהה מזליגה השופטים חששו 

  .חון מיקום סמוך אבל מחוץ לקמפוס הראשיולכן הומלץ לנו לב בקמפוסים

כרגע  .מעטפת המוסדית לחרדים דורשת חשיבה נוספת האם יש לבצע שינוייםהכי סוגית  ה/אמר חבר/ת ועדה
 ועוד.  יש מענה אל מול התחומים הנלמדים
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 המותרת במרחב ,ההפרדה אכיפתבג"ץ היה נושא דיון בשחזר על עצמו בנושא שה /מ"מ יו"ר הועדה אמר
מרובת היא תכנית מורכבת וה. מדיניות הנוכחיתהכיתות בלבד ולא במרחב הציבורי בקמפוס. ראוי לדבוק ב

מערכת תוך עצמנו במספר הסטודנטים החרדיים בלשהצבנו עד מתחת לינמצאים הרבה אנו  .היבטים ואתגרים
משלתיים ששותפים לתת דעתנו לגורמים המעלינו ההשכלה הגבוה, אך לזה כאמור נקדיש ישיבה נוספת. 

חברי הועדה והיא איננה לטובת עדכון נתנה סקירה ההם משרד המשפטים ומשרד האוצר. הלא  ,ליך הזההלת
  מהווה חלופה לדיונים הפרטניים שיתקיימו בנושאים שהוצגו. 

ולכן הוא לא ממליץ  השופט מלצר הסתייג מההפרדה המגדרית בתוך הקמפוסיםאמר/ה כי בדיון ועדה  ת/חבר
  הנושא הורד מסדר יום המל"ג.בשל כך הובהר כי . דון בתוכניות חדשות בתוך הקמפוסיםל

ראוי דו"ח מבקר המדינה.  טיוטתל נושאים מלכו היום בפני הוועדהכי הפירוט שהוצג  ה/אמרועדה  ת/חבר
 . תוך עיון בשני המסמכיםעקרוני הדיון האת לקיים 

לכן ו ץ"התגובה לבגבו צריכה להימסר יום ה ,למרץ 17-פויה לצעדת ההיגוי הבאה וציין/ה כי  ת ועדה/חבר
 . כן לפניעקרוני לקיים דיון  שובח

 ,עד כה ,על כך שלא נערך ת/קובל ה/החבר לפני יותר משנה.אלה לדון בסוגיות  ה/ביקשציין/ה שועדה  ת/חבר
שיו"ר  ה/זה מכבר. בקשהיו צריכים להידרש לסוגיית המדיניות שחברי הועדה  ת/. סוברנושאדיון רציני ב

  .ה/הועדה תעודכן בעמדתו

הסמנכ"ל לעניינים . בהתאם ללו"ז שקבע בית המשפט, זמנים יקבע בהקדםהלוח מ"מ יו"ר הוועדה ציין כי 
עקרוני כל עוד עניין הבג"ץ תלוי משרד המשפטים הייתה שלא ניתן לקיים דיון אקדמיים ציינה כי עמדת 

  .לקיים את הדיוןלנו אור ירוק בג"ץ למעשה נתן . כרגע ועומד

דרש עבודת הנושא ון שהתקבלה אחרי דיונים רבים, כיו 2017ה שהחלטת המל"ג ממאי /אמרועדה  ת/חבר
לבחון כמו גם  תהכנה ולמידה ומחקר מקדים. חשבנו לעשות מחקרים ולעקוב אחרי נשירה והרמה האקדמי

 .מדובר כאן בנושא כבד וטעוןמדיניות האחרונה. פחות משנתיים עברו מקביעת המגדריות. ההפרדות נושא ה
. יכול להיות שהתוצרים שנבנה לא בפרק זמן קצר ביותרחוות דעת מאתנו  ודרשצץ את לוח הזמנים יבג"ץ ק

סוגיות הליבה שמרכיבות את הנושא הזה. אם נוכל לקיים בכל אבל הם יטפלו בהחלט  ,יהיו מושלמים וכוללים
 היה טוב. שבועיים זה יכבעוד  הישיב

הרבה משאבים צרך כל כך ש ,הזה שהפרויקט, בעיתונותגם מוצג ה ,ישנו חששכי  ה/אמרועדה  ת/חבר
לעשות עבודת מחקר יסודית ועקבית ולא רק כי  חשוב. תחומי הלימודלא צלח. יש להתייחס ל ,ציבוריים

בפני לאורך השנים יוצגו היום נאספו אודות התכנית והנשירה אשר נדרשנו לכך על ידי בג"ץ. הושב כי נתונים 
 גב' חוה קליין. מצגת מטעמה של באמצעות ועדה וה

 

 . )מצ"ב( 30.12.2018-אישור פרוטוקול ישיבת ההיגוי בנושא האוכלוסייה החרדית מיום ה .2

  בג"ץ. הדיון בלאור  נושא יושהה. הובהר כי היקודם הכיתות בשולי הקמפוסאם נושא  ה/שאל ת ועדה/חבר

לכלול  30.12.2018שביקש/ה ביום  ההער 21.10.2018שלא מצא/ה בפרוטוקול מיום על כך  ה/קבל עדהת ו/חבר
וכי הוא יישלח  21.10.2018אכן שובצו בפרוטוקול מיום  ה/הערות שלוכי ה תה/נענה ה/החבר. בפרוטוקול

 בהקדם. ה/אליו

כיוון ו"ח מבקר המדינה, דטיוטת בדבר אי קבלת  הקודמת ה/על הערתולהתנצל  ה/ועדה ביקש ת/חבר
 . קיבל אותוכן א יא/שהוא

 :30.12.2018מיום הצעה להצבעה על אישור פרוטוקול ועדת ההיגוי 

 7 – בעד
 1 –נגד 

 1 -נמנע 
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 הפרוטוקול אושר.
 
 

 . הצגת נתונים - נשירה בקרב סטודנטים חרדיים .3

  -הלן ריכוז הממצאים ל . המצגת מצ"ב.הציגה מצגת בנושא ומידעממונה בכירה בתחום תכנון 

  בדיון שהתקיים בוועדת ההיגוי האחרונה הצגנו מספר נתונים לגבי השתלבות החרדים בהשכלה
הגבוהה וחברי הוועדה ביקשו נתונים על נשירת סטודנטים חרדים מהמערכת. כדי לבדוק את הנושא 

 –הנוכחי החלה בתשע"ד בצורה הנכונה, צריך לזכור כי התוכנית של ות"ת/מל"ג לחברה החרדית בדגם 
מסתכלים על  -שנים. בדרך כלל כשאנו מדברים על נשירה, אנחנו מתכוונים למספר דברים  4לפני 

נשירה משנה א' לשנה ב' כי שם מרוכזת מרבית הנשירה מלימודי התואר הראשון, ונוסף לכך מסתכלים 
 שלוש+. על שיעורי סיום התואר הראשון בזמן תקני, בזמן תקני+שנה, שנתיים, 

שהרי כאמור התוכנית שהחלה בתשע"ד תאפשר לנו  ,הדבר הראשון אפשרי והשני פחות –לגבי החרדים 
וגם לא אפשרנו  ,אולם מעקב אחרי מחזור אחד אינו מעיד על דבר ,הסתכלות על המחזור הראשון שלה

קני ושנתיים מהסטודנטים מסיימים בזמן הת 60%שהרי אנו יודעים שרק  ,זמן לסיים דילמחזור הזה 
 . 80% –אחרי הזמן התקני אנו מגיעים ל 

 בכלל, כלומר מי שעבר שכלה גבוהה אציין קודם שכשאנו מדברים על נשירה אנו מדברים על נשירה מה
נתוני הנשירה מתייחסים לסטודנטים שהחלו לימודיהם . נושרמוגדר כאינו  –ממוסד אחד למוסד אחר 

 כלומר המעבר משנה א' לשנה ב'. –"ז בתשע"ו ובדיקת מצב לימודיהם בתשע

 קרב הסטודנטים , כאשר ב7.5%ב' עומד על -באוכלוסייה הכללית שיעור הנשירה במעבר משנה א' ל
)אם כי הנתון  מכללות לחינוך הוא הגבוה ביותרבשל החרדים  האחוז הנשיר. 13%השיעור הוא החרדים 

חשוב לציין כי רוב הנשירה  הנמוך ביותר. אוניברסיטאותבו ,גבוה משמעותית ודורש בדיקה נוספת
ב' גם יסיימו את -מרוכזת במעבר משנה א' לשנה ב' ובדרך כלל סטודנטים שצולחים את שנים א' ו

   התואר.

אחוזי הנשירה הגבוהים  -בהשוואה בין האוכלוסייה הרגילה לחרדיםוהסתכלות לפי תחומי לימודים ב
, , והנמוכים ביותר הם במקצועות הבריאותומשפטיםמדעי הרוח בתחומים  הםביותר של חרדים 

 בהנדסה ובאדריכלות.

הפתוחה. החבר/ה נענה/תה כי הנתונים  אוניברסיטהב הנשירהיצד מודדים את כ ה/ועדה שאל ת/חבר 
באוניברסיטה הפתוחה כוללים את האוניברסיטה הפתוחה שכן כל מהלך הלימודים המוצגים כאן לא 

הלימודים הוא אחר, הגדרת הסטודנט היא שאלה נפרדת, ולכן כללי העיבוד , משך לחלוטיןוא שונה ה
  הנוכחי לא יכולים לחול על האוניברסיטה הפתוחה.

מקבלים תקצוב  באוניברסיטה הפתוחההלומדים האם התלמידים החרדיים  ה/ועדה שאל ת/חבר 
מדים ל התלמידים לוכלא כיוון ש ,בחינת הסטודנטים שם היא אחרתהחבר/ה נענה/תה כי ייעודי. 

 לפי קורסים ולא לפי שנים.  תמרוץ הואלקראת תואר מלא. לכן ה

 60%לא חרדים יהודים בקרב  – 2010בשנת לימודיהם פתחות לאורך זמן של חרדים שהתחילו הת 
מהם  43%אשר רק  –, לעומת החרדים תקני את לימודי התואר הראשון מהסטודנטים סיימו בזמן

ם זאת, תוספת של שנת לימודים אחת גם עבור הסטודנטים החרדים היא משמעותית יחד עסיימו בזמן. 
 בין נשים חרדיות לגברים והגבוהים ביותר נמצאו הפערים המהותייםומקדמת אותם בשיעורי הסיום. 

 .גבריםבקרב ה 37%-התקני לעומת כאת התארים שלהן בזמן מסיימות כמחצית נשים בקרב ה – חרדים
 לימודי ליבה. רקע בעם לאקדמיה נשים מגיעות ההיא שמרבית  אחת הסיבות לכך

את  ם גורריםכמה זמן העל פני  ,שלא מסיימים את התואר בזמן המיועד 40%לגבי  שאל/ה ועדה ת/חבר
מסיימים בזמן התקני פלוס שנתיים. מידע אודות  80%הושב כי באוכלוסייה הכללית . הבוגרלימודי 

  דה. החרדים ישלח לעיון חברי הוע
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הנשירה הגבוה אחוז כיוון ששם  ,המעבר בין המכינה לאקדמיהחשוב לבחון את ש ה/אמרועדה  ת/חבר
הנשירה של אלו שלא ביותר. נשירה גבוהה קיימת גם אצל גברים חרדים במכללות הלא מתוקצבות. 

ב פקטור חשו, דהיינו, מדובר בשכן מקבלים בקרב אלומקבלים מלגות תמיכה גבוהה יותר מאשר 
 בהצלחה של החרדים באקדמיה. 

אמרה שנושא שיעור החרדים באקדמיה מושפע גם מגורמים חיצוניים, כשם משרד האוצר ת נציג
 . בהתאמההתעסוקה של חרדים עלה  שיעור, ירדשכששיעור קצבאות הילדים שנמצא 

כלוסייה מ"מ יו"ר הועדה הודה לאגף תכנון ומדיניות על המצגת המקיפה בנושא הנשירה בקרב האו
 החרדית באקדמיה.

 

  הופעת המרכז האקדמי לב בפני ועדת ההיגוי בנושא האוכלוסייה החרדית .4

 -כ במוסד לומדיםכי  , רקטור המרכז האקדמי לב, פתח ואמרפרופ' הוכברגנציגי המוסד הציגו את עצמם. 
גם נם ישג. "מל/ת"וותמוגדרים חרדיים לפי הגדרות משרד החינוך סטודנטים מה 40% -כ  .סטודנטים 4800

אך גם מקהילות  ,וצאנז בעיקר מסגרות חב"דמ ,כחרדים לפי ההגדרה המל"גית החרדים שאינם מוגדרים
, לרבות בקמפוס לוסטיג הקיים כיום במוסדלומדים  לפי ההגדרה המקובלת של מל"ג חרדים 1800 -כ. נוספות
חברתיות, סביבתיות פעילויות עבורם  םמקייסד המו שנה, והוא מיועד לחרדיות בוגרות בית יעקב. 20-קרוב ל

. בקמפוס הראשי של מרכז אקדמי לב עם ציבור לא חרדי בהגדרה ומדים יחדוהגברים ל ,הולמות ורוחניות
 מיתחו -פרט את התחומים הנלמדים, לרבות לומדות במסגרת נפרדת ברחבי ירושלים. החרדיות נשים ה
אלו עיקר התוכניות שנלמדות על ידי   .חשבונאות וסיעוד ,קיםבמנהל עס, הנדסת תוכנהובכלל זה ההנדסה

מכון טל לנשים ב. במוסדחרדיות מאשר גברים חרדים ישנן יותר נשים  גברים חרדיים בקמפוס ירושלים. 
 . פורטו מספר התלמידות החרדיות לרבות אלו הלומדות בתוכניות הרגילות.חרדיות ולא חרדיותלומדות 

ישתלבו אלו כדי שהיא ת"ת, שאחת ההצדקות והסיבות לקיים לימודים נפרדים לחרדים מאמינים, כמו מל"ג ו
ומקצועות  את תחומי ההנדסהשואפים ללמד  ,בשוק העבודה לאחר לימודיהם באקדמיה. לכןטוב יותר 

)היסטורית,  חשבונאות מלמדים גםמחשבים וסיעוד. , צליחים למלא כיתות בהנדסת תוכנה, ואכן מהייטקה
שאין אלו לימודים גם ה ,מנהל עסקיםיש הלומדים . (השכלה הגבוהה דרך תחום זהלימודים בל נכנסות חרדיו

, על מנת ולכן פונים לאפיקים האלו שלא מתאימים למדעי המחשב וההנדסה סטודנטים נםיש המקנים מקצוע.
 . העבודהאת יכולת ההשתכרות שלהם בשוק  טייבל

. רקטור המוסד השיב בקרב הנשים המוסד אין ביקוש ללימודי הנדסה לדעת נציגימדוע חבר/ת ועדה שאל/ה 
. תוך כדי לימודים לפרנס משפחהעבור נשים שצריכות פרק זמן ארוך שלימודי הנדסה אורכים כארבע שנים, 

גבר  לעומת זאת,. המאריכה את הלימודים יחידות במתמטיקה( 3)בעלות  מרביתן צריכות לעשות גם מכינה
. הגברים לסיים את התואר על מנת ברור שיצא לשוק העבודה ויעשה כל שנדרש הללו לימודיםשנכנס לחרדי 

 פריע להם. מ פחותהארוך מקבלים מלגות קיום ומשך הזמן 

 ,פרופ' הוכברג טען שיש ביקוש. אם הביקוש ללימודי הנדסה קיים גם אצל גבריםהחבר/ת ועדה שאל/ה 
בגבעת שאול.  מח"רפועל ה ביותר מכל תחומי ההנדסה. בירושליםהגבוה הוא ובהנדסת אלקטרוניקה הביקוש 

נשים מתוקצבות  276לומדות עוד לפני הקמת המח"ר, שם  ,רבות כאמור מכון לוסטיג ברמת גן קיים שנים
טובים במוסד  הלימודיםאותם מקצועות שנלמדים בירושלים למגזר החרדי. בבדיוק  ,בפועל 300מתוך 

המכון מספק מעטפת דתית ורוחנית לחרדים במסגרת של לימודי היתר מכיוון שבין יה החרדית ילאוכלוס
לצרכי תקצוב ה"כ בני ברק מלמדים מדעי המחשב לגברים וסיעוד לנשים. בספלטפורמה בבקודש מגזריים. 

, הגם שבפועל לומדים מספר רב יותר של סטודנטים חרדיים, סטודנטים 1500 -לומדים במרכז האקדמי לב כ
 . לא מוכר כאמור לצרכי תקצוב. אך חלקם

כי  השיבפרופ' הוכברג נציגי המוסד לציין כיצד ועדת ההיגוי הייתה יכולה לסייע להם. מ ה/ועדה בקש ת/חבר
כמו מקצועות הבריאות. זקוקים להם, שחרדים מעוניינים בהם ולתחומים יש להרחיב את תחומי הלימודים 

 ורק לאחר מכן לבנות מסגרות חרדיותלאוכלוסייה הכללית  ימםעלינו לקיכיוון שנמנע מאתנו ללמדם  כרגע
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בחומש הקודם והנוכחי לקיים את הלימודים הללו של סיעוד. אנחנו עומדים בכל  נו. ביקשייעודיות
הארציים. מבקשים   במבחניםומפגינים הצלחה רבה הקריטריונים של משרד הבריאות ללימודי סיעוד 

ו אנו בתחום,פתיחה של תכניות נוספות שמשרד הבריאות מונע נת עוט . המל"גלפיזיותרפיהגם תרחב לה
ריפוי בעיסוק כמעט ולא קיים . ש חוסר אדיר בחלק מהתחומים הללוישידוע  , שכןהבין מדועמבקשים ל

במסגרות החרדיות וקיימת דרישה לכך במגזר החרדי כיוון שזה תחום שיש בו מגע פיזי גדול יותר. ד"ר גנוט 
התאמה מאוד טובה של נשים לתחומים שמבוקשים בשוק והמעטפת של מרכז לב מושכת  שישהסבירה 

תלמידים שלא למקצועות הבריאות מצד שיש ביקוש במיוחד  הסבירפרופ' הוכברג . מועמדים חרדיים
 מצליחים להיקלט במקצועות המדעים המדויקים. 

אוכלוסיית הגברים עם הישיבות מבחינת האקדמיים מתחרים מלגות הקיום. הלימודים  -נושא נוסף 
גבוהה. אם יכולנו לעזור לסטודנטים בתחילת כספית והכוללים הגבוהים. בחור בכולל יכול לקבל תמיכה 

הדבר לבטח יבטיח את  ,(לימודים וכד' ,גיוס בגלל) 23מעל גיל אלה שבייחוד לכלכלית,  הדרך עם תמיכה
למשוך אותם. פעם היו אפשר תע לחרדים ומלגות לסיתכנית  גיבוש כיר וסב. הישארותם במסגרת האקדמית

לחודש תמיכה בין המכינה ₪  2,500-. כזאת באופן ראוימלגות כמו חלמיש, תכנית טורונטו וקמ"ח שעשו 
 מכינות. שלב ההנשירה הגבוהה ביותר היא בדרך כלל ב .מזער נשירהלתואר יאפשרו ל

. הרקטור השיב שגם א על רקע כלכלי או אקדמייה בשלב המכינות 25%של  הנשירהאם  ה/ועדה שאל ת/חבר
המעטפות אמר שים השונים. פרופ' הוכברג יתחומים האקדמב. הנשירה זהה שונים לנשירהורמים וגם. ישנם ג
וזה אבסורד שהמכון לא יכול  אוניברסיטה הפתוחהה , כגון:למסגרות אחרות ייסדו עברו שהחברתיות 

היו יכולים להגדיל את לקיים את המעטפות האלו ניתן להם להמשיך  היה. אם להמשיך לקיים מסגרות אלו
שכונות סמינרים הפועלים בנו לקיים לימודי מכינה ואולי מספר קורסים באם יכולסטודנטיות. ה מספר

 את השערים לאקדמיה. היינו יכולים לפתוח בפניהן  ,בביתר עלית או ירושלים, ברמת בית שמשב

הרי  ,אלא מעדיפות להתחיל בסמינרים תלמידות לא מגיעות ישירות למוסדה חבר/ת ועדה שאל/ה מדוע
פרופ' הוכברג השיב כי ו. אוכלוסייה החרדית הזבקרבת ה ,נמצאות בירושלים המוסד מרבית השלוחות של

המסגרות החברתיות שלהן לא יתנו להן  .הוא בגדר טאבו חברתישל הנשים הנושא המגדרי וגילן הצעיר 
התמונה משתנה לאחר נישואיהן וכאשר הן מתקרבות לגיל מחוץ לקהילות שלהן. ם אקדמיים התחיל לימודיל

ולכן חשוב לאפשר מכינות מטעם המרכז האקדמי לב בקרב המוסדות וכך למשוך  לשוק העבודה כניסה
 . מועמדות ללימודים אקדמיים במח"ר שמפעיל המרכז האקדמי לב לבנות

הושב כי בלוסטיג מרבית הנשים הן צעירות . יל הגילאי של נשים במוסדהאוצר שאלה לגבי התמהמשרד נציגת 
בגאולה  יםנמצא יםמכון טל. הסמינרב. אין סמינר ולומדות לימודיים אקדמיים שמגיעות לסמינר לוסטיג

  ולכן חשוב לאפשר למרכז אקדמי לב לפעול בהם. ובמאה שערים

המפגש של הציבור החילוני והדתי עם השפה האנגלית.  -יה החרדית ילאוכלוסנוסף חסם פרופ' הוכברג ציין 
-שפה עולים כההשפה האנגלית הוא שונה. החרדים מתחילים ללמוד את השפה בגיל מאוחר יחסית. לימודי 

, שהיה ההגדרה של מיהו חרדינה ישבנוסף, . משמעותימהווה חסם , דבר הבכל ארבעת המוסדות₪  8000
והעולים  החוזרים בתשובה ,צאנז ,חב"ד) שים נופלים בין הכיסאותיוון שהרבה אנכדאי להרחיב אותה כ

 . (מחו"ל

יותר הן מהוות האם ו ,שלא הנכללות בהגדרת מיהו חרדי קהילות נוספותהאם יש  שאלההאוצר משרד נציגת 
ופרט שלהערכתו המספרים הם רבים יותר  השיב בחיוב פרופ' הוכברג. יה החרדיתיאחוז מהאוכלוס המעשר

 .ו יכולים לגדול יותר אם היו משנים את ההגדרה בדרך שתתאים למציאות של בעלי אורח חיים חרדיוהם הי
  אמר שרואה חשיבות בהגדלת אחוז החריגים במקביל על מנת לאפשר לכלל הפונים ללמוד במסגרת הנפרדת.

כלה הגבוהה האם מספרי החרדים בהש ת מיהו חרדי,אם החרד"לים היו נכללים בהגדר ה/ועדה שאל ת/חבר
מרכז אקדמי ללימודים במסגרות וגברים חר"דלים מגיעים  כיוון שנשים שלא,השיב פרופ' הוכברג . היו עולים

 . מקרהבכל  לב
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צליח מ המוסדכיצד  , ושאל/הלחברי הועדה שהוצגהברשימת התכניות  ה/עיין היא/שהוא ת ועדה ציין/ה/חבר
רופ' הוכברג הבהיר כי הם עומדים על קיום התכוניות ברמה פללמד את כולן באמצעות הסגל העומד לרשותו. 

כל המבחנים נעשים  ,בין הקמפוסיםברמה האקדמית על מנת שלא תהיה טענה להבדלים אקדמית זהה ועל 
אקדמית היא מליאה הקיימים מספיקים, והזהות ההסגלים . בכל הקמפוסים באותו היום באותה השעה

 ,ות"ת היא להקפיד על הרמה האקדמית/מל"ג מטרתכי  ה/ועדה הסביר ת/חברות"ת. /הנחיות מל"גל בהתאם
האוכלוסיות הן הרקטור השיב כי  .נשאלה שאלה על ההבדלים בין מח"ר טל למכון טללצד שילוב החרדים. 

 . כפי שפורט לעיל אחרות לחלוטין

הושב . יוצאים לעבודהאם הם חוזרים לכולל או  ,הגברים שנושרים מהמכינהלאן פונים  ה/שאלועדה  ת/חבר
יכולים לקבל עם תואר. יו לא יקבלו שכר גבוה שה הםאך , כי אלו שיצאו מהכולל פונים לעבודה במשק

ולכן מנסים לתמוך בהם. יש אחוז קטן  ,רגשיהאפקט מבחינת ההכישלון שלהם בנשירה הוא גם משמעותי 
 במוסדות אחרים.  םשעובר ללימודי

. צוין כי ליים או חוזרים בשאלה"חרדים הופכים לחרדם בהם סטודנטים האם יש מצבי ה/שאלועדה  ת/חבר
. שמבקשים לא להמשיך במסלול הקלאסי הישיבתי 18 בניקבוצה של חרדים צעירים רכז אקדמי לב  מב יש

מוסד שהוא מסלול זהה. ל ,או אקדמיזציה ,במסלול טכנולוגי עם מסלול קבע בצבאנכנסים לעתודה חרדית 
משקיע המוסד  .שנהתלמידים ב 40-60בין יש הללו מסגרות ים שמעמדם לא מוסדר. באסור לקבל חרד

 ,נשים לגביבפרט מסביב.  ודתית בפעילות חברתיתשעוברת שינוי במעמדה הדתי זמן וליווי, ה יבאוכלוסי
 נותנות אמון, כי הקהילות הדתית במהלך הלימודים האה בכך כישלון אם אישה תשנה את זהותורהמוסד 

 . סדבמו

 

 מ"מ יו"ר הועדה הודה לאנשי מרכז אקדמי לב על הסקירה שניתנה על ידם.
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