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, מתכבדים המשיבים 1984-תשמ"דהתקנות סדר הדין בבית המשפט הגבוה לצדק, )א( ל16לתקנה בהתאם 

 .לקראת הדיון בעתירות שבכותרת ( להגיש עיקרי טיעון מטעמםהמשיבים)להלן:  8010/16בבג"ץ  5–1

 

, אשר (המל"גבטענות נגד החלטת המועצה להשכלה גבוהה )להלן: עניינן של העתירות שבכותרת  .1

התכנית הרב שנתית ואישרה את  ,(הות"תועדה לתכנון ותקצוב )להלן: והאימצה את החלטת 

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

 (.התכנית הרב שנתית

 

 6500/17בג"ץ ב וגשהתשובה שהו יעמדת המדינה הובאה בכתבי הטענות מטעמה, בראשם תצהיר .2

 8010/16"ץ גב; ב10.7.18ביום  (קהלת עתירת)להלן:  8683/17בג"ץ ו (תירוש עתירת)להלן: 

. כן 22.5.19ביום  (קסטל עתירת)להלן:  2240/17בג"ץ ; וב29.5.17ביום  (ברזון עתירת)להלן: 

הנכבד מופנה . בית המשפט 10.6.20הוגשו הודעות מעדכנות, אשר העיקרית שבהן הוגשה ביום 

לאמור בכתבי הטענות מטעם המדינה, בהם הובאה עמדת המדינה בהליכים חשובים אלה 

 .    , כיוון שאין בהם למצות את הצגת העמדהבפירוט, על מנת שהדברים שלהלן לא ימעטו מהם

 

ל התכנית הרב שנתית גובשה נוכח האינטרס הציבורי בשילובה שבתמצית רבה נאמר, כי  .3

האוכלוסייה החרדית בהשכלה הגבוהה ובשוק התעסוקה, אשר אין צורך להכביר מילים 

בחשיבותו. תכלית התכנית לאפשר את שילובם של חרדים באקדמיה תוך מתן מענה לחסמים 

המונעים שילוב זה. בהמשך, נוכח מעקב אחר יישומה של התכנית בפועל במשך שלוש שנות 

והדיווחים שהעבירו המוסדות על אודות קשיים וצרכים  הנתוניםלאור ופעילותה עד כה, 

התאמות ועדכונים נקודתיים לטובת הגשמת תכליתה של  נערכושהתעוררו במהלך יישומה, 

 .10.6.20אודותיהם נמסר בהודעת המדינה מיום  התכנית ועמידה ביעדיה

 

התכנית הרב שנתית מעמידה אפשרות לקיום לימודים בהפרדה מגדרית לחרדים בתנאים  .4

שפורטו, אולם בצד זאת כוללת היא אלמנטים ואיזונים המגבילים הפרדה זו, מצמצמים אותה 

זאת על מנת לצמצם ככל הניתן את הפגיעה בכבוד האדם,  .מעבר למתחייבומונעים את זליגתה 

 הגבוהה, אשר הפרדה מגדרית עשויה לגרום. בשוויון ובערכי ההשכלה 

 

בין הצורך בהנגשת ההשכלה הגבוהה מאזנת שנתית שנקבעה -הרב תכניתההמשיבים יטענו, כי  .5

לעמדת המשיבים, כפי החרדית לבין עקרונות היסוד של שוויון ומניעת הפליה.  הלאוכלוסיי

חשובה העומדת ביסוד התכנית הרב שנתית, ידי היועץ המשפטי לממשלה, התכלית ה-שהוכרע על

לעמדת היועץ לצד אותם האלמנטים המצמצמים הכלולים בתכנית, יוצרים את האיזון הנדרש. 

נועדה לתכלית ראויה ועומדת  ,הפגיעה העשויה להיגרם לעקרון השוויוןהמשפטי לממשלה, 

 .במבחני המידתיות

 

על זכויות יסוד והבטחת איכות  ההאיזון בין הגנ לערוך אתבנוסף, עמדת המשיבים היא כי יש  .6

הגבוהה ובהמשך בשוק  בהשכלהלבין האינטרס החשוב והראוי של שילוב חרדים , אקדמית

 אם לאו.על ידי המדינה ללא תלות בשאלה האם המוסד נתמך תקציבית  ,התעסוקה

 

 איזה עילה לביטולה של התכנית או להתערבות ב העותרים לא הקימועל כן, יטענו המשיבים כי  .7

 מרכיביה, ובית המשפט הנכבד מתבקש להורות על דחיית העתירות שבכותרת.מ
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 העתירות וההליכים בתמצית

 

 מפת דרכים מהירה להליכים שלפנינו. נציג תחילה  .8

 

אשר  ,קסטל תירתעו, ברזון תירתעארבע עתירות מונחות לפני בית המשפט הנכבד להכרעתו: 

, המבקשות קהלת עתירתו תירוש עתירתעניינן בהרחבת הגדרת "חרדי" שיתקבל לתכנית, ו

שתיהן לבטל את החלטת המל"ג בה אושרה התכנית הרב שנתית הנוכחית, עתירת תירוש מחמת 

, ועתירת קהלת מחמת התנגדותה ותהחרדי מסגרותהתנגדותה לקיומה של הפרדה מגדרית ב

במוסדות שאינם  אלה המופעלותאלה, ובפרט ב סגרותגדרות להפרדה מגדרית במלהצבת 

 ידי המדינה. -מתוקצבים על

 

" אינה כוללת את בוגרי מוסדות חרדי, עניינן בטענה כי הגדרת "קסטל תירתעו ברזון תירתע .9

אחר" של משרד "פיקוח מוסדות לימוד חרדיים, אשר אינם מפוקחים ב –הלימוד של העותרות 

בית . דתי-אלא תחת הפיקוח הממלכתי )היינו פיקוח המחוז החרדי במשרד החינוך( החינוך

הוצא צו על  22.2.17ביום  .לצו ביניים בשתי העתירות העותרים המשפט הנכבד דחה את בקשות

 קסטלהוצא צו על תנאי אף בעתירת  20.1.19"כמבוקש בעתירה", וביום ברזון תנאי בעתירת 

וא וליתן טעם מדוע לא תבוטלנה החלטותיהם בעניין הגדרת "מיהו חרדי" ומדוע לא תישקל לב"

במקומה הגדרה אחרת המבוססת על מדדים מדעיים מוכרים, או על הגדרות אחרות שנעשה בהם 

  ."שימוש בחיקוקים אחרים, או במשרדי ממשלה אחרים

 

להודיע אם הן עומדות על  ברזוןירת לעותרות בעתהורה בית המשפט  14.11.16ביום כי יצוין, 

נבחנה אף  בועתירתן על אף היותה מוקדמת, משהוגשה במקביל לתהליך גיבוש התכנית הנוכחית 

פה -הוצא צו על תנאי, אחר דיון בעל 22.2.17וביום  אולם העותרות עמדו על עתירתן .טענתן

 3.7.17, וביום ברזוןת בעתירת ובית המשפט הנכבד לעותרהורה  1.6.17ביום המשך, ב .בעתירה

להודיע האם ימחקו את העתירה נוכח האמור בתצהיר התשובה בדבר  ,קסטללעותרות בעתירת 

, החריגים להגדרת התכנית 10%האפשרות להגיש מועמדות למסגרות החרדיות במסגרת מכסת 

 . אולם הן עמדו על עתירתן

 

חריגים  10%מוסדות לקבל עד בידי ה העדכניתבהתאם לתכנית על כך שהמדינה  הצביעהבהמשך, 

שיעור וכי להגדרה המנהלים אורח חיים חרדי גם אם אינם עומדים במלוא הגדרת קהל היעד, 

אי פנייתן להתקבל ולהעותרות לא הציגו ראיות לוטענה כי  ,בכל המוסדות הלא מוצ החריגים

, להגיש הודעות בשתי העתירות ותהורה בית המשפט הנכבד לעותר 14.5.18ביום קבלתן בפועל. 

אחר מעדכנות בהן יפרטו את הבקשות הפרטניות שהגישו למוסדות לקבלה לתכניות הנפרדות. 

מילאו אחר הנחיית בית , כי העותרות לא 1.7.18יום בהודעתם מ טענו המשיבים שהגישו הודעתן,

ר לא ניתן להבין אלא הציגו מידע חלקי ועמום, אש ,עמדו בפירוט שנדרשו להציגהמשפט משלא 

ממנו מי מהעותרות ביצעה פניה כתובה לצורך קבלתה ללימודים באיזה מן המוסדות ומה היתה 

הורה בית המשפט הנכבד כי עתירות אלה יישמעו יחד עם העתירות  9.12.18עילת הדחיה. ביום 

  . קסטלצו על תנאי אף בעתירת  20.1.19-ב, הוצא 15.1.19-דיון שהתקיים באחר ה. תירוש וקהלת

 

, וכעת מחושבת היא 15%-בהמשך, במסגרת עדכון התכנית לאחרונה הוגדלה מכסת החריגים ל

כל תחום לימוד כמקודם(. לפיכך המדינה שבה מבמסגרת )ולא הלומדים ממכלול החרדים 

 גדלת זו.  ועומדת על טענתה כי בידי העותרות לפנות ולבקש להתקבל למוסדות במסגרת מכסה מו
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מבקשות שתיהן לבטל את החלטת המל"ג בה אושרה התכנית הרב  עתירת קהלתו תירוש עתירת .10

מחמת  תירושעתירת  :שנתית הנוכחית, כל אחת מטעמיה, מזווית ראיית העותרים שהגישוה

מחמת התנגדותה להצבת  קהלת, ועתירת ותהחרדי מסגרותהפרדה מגדרית ב התנגדותה לקיום

במוסדות שאינם מתוקצבים אלה המופעלות אלה, ובפרט ב סגרותמגדרית במהגדרות להפרדה 

 . ידי המדינה-על

 

ביום  . אחר דיון בעתירותלצו בינייםבקשות  מספרבית המשפט הנכבד אף בהליכים אלה דחה 

 : תהעתירובשתי  צו על תנאי 15.1.18ביום  , הוציא בית המשפט הנכבד27.12.17

 

לבוא וליתן טעם מדוע לא תבוטל החלטת המועצה להשכלה "על תנאי ניתן צו תירוש בעתירת 

שנתית להרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה -הרב תכניתה בדבר 23.05.2017גבוהה מתאריך 

ההחלטה(, ככל  להלן: ;6500/17בג"ץ  -לעתירה ב 1)נספח  תשפ"ב-לאוכלוסייה החרדית התשע"ז

לא הוצא צו על יצוין, כי  ".תשפ"ב-מורה לחול על שנות הלימודים האקדמיות התשע"טשהיא א

-)ב( לחוק זכויות הסטודנט, התשס"ז4הרישא לסעיף  לבטל אתתירוש  תנאי בהתייחס לבקשת

לא יראו הפליה לפי סעיף קטן )א( בקיומם של (, הקובע כי "חוק זכויות הסטודנט)להלן:  2007

   . "מסלולי לימוד נפרדים לגברים ולנשים מ"טעמי דת מוסדות נפרדים או של

 

תחול  – ההחלטה א וליתן טעם מדוע לא ייקבע כי בכל מקרה"לבו על תנאי צוניתן  קהלתבעתירת 

רק על מוסדות להשכלה גבוהה שהמדינה מתקצבת באופן מלא, ולא תחול על מוסדות שאינם 

 ."מתוקצבים, או מתוקצבים באופן חלקי

 

 20.1.19התקיים דיון לפני בית המשפט הנכבד בארבע העתירות בענייננו. ביום  15.1.19ביום  .11

יישמע במאוחד, והורה אף על  העתירות הדיון בארבע לפיההוציא בית המשפט הנכבד החלטה 

כן הורה על צירופה של מכללת בני ברק החרדית כמשיבה בעתירת רחבת ההרכב שידון בתיק. ה

 קהלת. על צירופו של ועד ראשי המוסדות הלא מתוקצבים כעותר בעתירת , ותירוש

 

 לעתירות רקעה עיקרי

 

שותפה כמעט שלא היתה האוכלוסייה החרדית  ,2000-החל מקום המדינה ועד לראשית שנות ה .12

נפתחו מספר  התכנית אליה נתייחס להלן, גיבושטרם  ללימודים אקדמיים במדינת ישראל.

המרכז האקדמי לב,  ןביניהבהפרדה מגדרית בהן למד גם הציבור החרדי,  אקדמיות מסגרות

הוקמו אף  2000בשנת  .הקמפוס החרדי בקריה האקדמית אונוו, "לוסטיג""מכון טל" ו יושלוחותו

אשר , בירושלים ובבני ברק ,חרדיציבור  עודיות עבוריי יםאקדמי יםלימוד "פלטפורמות"שתי 

)אוני' חיפה, מכללת הדסה,  מוסדות אקדמיים מוכרים ידי-התקיימו לימודים על במסגרתן

הפלטפורמה בירושלים נסגרה ולא נפתחו בה תכניות החל יצוין, כי . המרכז האקדמי לב ועוד(

לתצהיר התשובה מטעם  22-17)סעיפים  נוכח קשיים שונים שהתגלו בניהולה, משנת תשע"ז

 .(10.7.18מיום  שבעתירת תירוהמשיבים 

 

קה ום בתעסשילובלאמצעי גם כלחשיבות שילוב הציבור החרדי בהשכלה הגבוהה,  בשים לב .13

. כן התקבלו לכלכלה מחקרים של המועצה הלאומיתנערכה עבודת מטה בנושא, לרבות ובחברה, 
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כלכלית של -החברתיתת מדיניומיעדי העידוד תעסוקת חרדים כחלק  בנושא ממשלה החלטות

שנתית לקידום ההשכלה הגבוהה -שש תכנית 2010בשנת גיבשו ומשרד האוצר הות"ת  ישראל.

לתצהיר  27–23 סעיפים ')ר התייחסות להנגשת הלימודים האקדמיים לחרדים כללהשבישראל, 

 . (בההתשו

 

אימצה את  בהחלטתה בה, התכנית הרב שנתית הראשונהאישרה המל"ג את  2012בינואר  .14

"מסגרת חרדיות" )להלן: במסגרת התכנית הוצע להקים . 2012מחודש דצמבר  ות"תת החלט

בהן מוסדות האקדמיים הקיימים, ליד המסגרות אקדמיות ייחודיות לחרדים (, שהן מח"רים

 . בהפרדה מגדריתילמדו 

 

לעומת הנובע מפערי ההשכלה של הציבור החרדי  ,נדבך אקדמי שני נדבכים.על  החלטה זו נשענה

, פערי השכלה משמעותיים בין גברים לנשים באוכלוסייה החרדיתוכן כלל הציבור הישראלי, 

לא לומדים מתרכזים בלימודי הקודש ויסודי החרדי לבנים -בשים לב לכך שמוסדות החינוך העל

דתי -וגרי החינוך הממלכתי והממלכתיקיים פער לימודי משמעותי בינם לבין בלכן ו ליבהלימודי 

, אולם מרבית ליבהבמקצועות היסוד. במוסדות החינוך החרדיים לבנות אמנם נלמדים לימודי 

כי וקיימים פערי ידע גם אצלן, אם הבוגרות אינן ניגשות לבחינות הבגרות אלא למבחני סאלד

מודים בסמינר להוראה, המסלול הטבעי לגביהן הוא לי. בנוסף, באופן מצומצם יותר מהגברים

מצריכים . פערי הידע בחירהלהן  ומאפשרתוהתכנית דנן מייצרת לנשים חלופות מעשיות עבורן 

רי בוגבשנת מכינה אחת, ואף לימודים במסגרת מעורבת עם  לא ייפתרוהיערכות וליווי מתאימים ו

עשויה  ולבנות, , ואף במסגרת מעורבת של בוגרי החינוך החרדי לבניםהחינוך הממלכתי והממ"ד

 .צורך במסגרת מיוחדתמכאן הו ,הקבוצותאף אחת מהיתה שלא להיטיב עם 

 

, אשר עניינו בחסם הנובע מן השוני התרבותי המהותי הקיים בין נדבך תרבותי באמור השתלב אף

האוכלוסייה החרדית לאוכלוסייה החילונית והדתית בישראל, אורח החיים השונה ואי החשיפה 

לאורך שנות הלימוד במוסדות החינוך  ולמסגרות הלימוד של המגזר הכללילאורח החיים 

  .בהם נהוגה הפרדה מגדרית 18החרדיים עד גיל 
 

 כדלקמן:   " לצורך קבלה למסגרות הנפרדותחרדינקבעה הגדרת "לנדבכים אלה,  משךבה

: התלמיד למד מכתה ט' עד י"ב במוסד חינוך תרבותי ייחודי כהגדרתו בחוק בנים"

, או במוסד בעל אורחות דת ותפיסת 2008 –מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, תשס"ח 

 עולם חרדית, המצוי בפיקוח אחר של משרד החינוך.

: התלמידה למדה מכתה ט' עד כתה י"ב במוסד בעל אורחות דת ותפיסת עולם בנות

 "חרדית, המצוי בפיקוח אחר של משרד החינוך.
 

החרדית  המסגרות ייעודיות לאוכלוסיי 14-כשנתית הראשונה נפתחו -הרב תכניתשנות הלאורך  .15

בפריסה ארצית ובמגוון מוסדות לימודים. 'ועדת ההיגוי להרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה 

מורכבת מאנשי הוקמה בהתאם לתכנית ו(, אשר ועדת ההיגוי החרדית' )להלן: הלאוכלוסיי

ומתמודדת  תכניתאת הניהול השוטף של ה מאז קיאים בנושא, מלווהאקדמיה ונציגי ציבור הב

 רוטראו ביתר פישנתית הראשונה -ת הרבתכניה לעניין) עם סוגיות עקרוניות שעולות מעת לעת

 .(לתצהיר התשובה 40–28פסקאות 
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לקבלה למסגרות  ןהקריטריו( נגד ברזוןבעתירת  2)העותרת  בית שולמית ה קודמת שהגישהעתיר .16

נמחקה על ידי בית המשפט הנכבד , האקדמיות החרדיות במסגרת התכנית הרב שנתית הראשונה

"כל קביעת "קו פדות" מותירה מי שמעבר לקו בנימוק כי לא נמצאה אי סבירות קיצונית, שכן 

ובפרט שהות"ת מסרה כי תבחן את הדברים אגב  "אין מנוס מקביעת גבול כלשהובתסכול, אך 

עניין ( )להלן: 1.10.2013) קושלבסקי נ' המועצה להשכלה גבוהה 5851/13)בג"ץ  ישומםי

 . לכתב התשובה( 46-45)סעיפים  ((קושלבסקי

 

בתכנית נגד מסלולי הלימוד במח"רים  תירושעתירת העותרים במרבית עתירה שהגישו בנוסף,  .17

הנושא של שילוב חרדים בקובעו כי ", 19.3.15ביום נמחקה על ידי בית המשפט הנכבד הראשונה 

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

העולות מטבע ההפרדה בין נשים  לקיים איזונים ראויים באופן שיצמצם ככל הניתן שאלות שויון

ות בהן מדובר כדי שיצטרפו אליהן תכניבחלק ניכר מן ה כנראה אין מנוס ממנהלגברים, אשר 

תכלול נית הרב שנתית הבאה כי התכהורה, בין היתר, בית המשפט הנכבד . חרדים, נשים וגברים"

 6667/14)בג"ץ  לדיון ציבורי תעמודש על מנתתפורסם לציבור ו ,אמות מידה והתייחסות לפיקוח

 . לכתב התשובה( 43-41)סעיפים  ((19.3.2015) יופי תירוש נ' המועצה להשכלה גבוהה

 

ובצד  ,ת הרב שנתית הראשונה כ'פיילוט'תכניהפעלת הנמשכה , הללו הדין ילהוראות פסק תאםבה .18

ן הגדרת קהל היעד, וכן יזאת, לקראת שנת הלימודים תשע"ה קיימה ועדת ההיגוי דיונים בעני

. הרב שנתית מושא העתירות דנןת תכניעבודת מטה משמעותית לצורך גיבוש ההתקיימה 

חוקרים חיצוניים, ד"ר מלאך, ד"ר כהנר ומר רגב, בין המובילים  שלושה זו ביצעו במסגרת

גידול , ממנו עלה הראשונההרב שנתית  תכניתמחקר הערכה על ה, בישראל בנושא חרדים

בקרב  משמעותי במספר החרדים הלומדים בהשכלה גבוהה, אך יחד עם זאת שיעור בעלי התואר

המדיניות לחומש הבא  בהתאם לתוצאת המחקר פורסמה הצעת צעירים חרדים נותר נמוך מאוד.

בו נשמעו  נערך שימוע ציבורי רחב היקף בעל פההתכנית הוצגה בכנס ציבורי,  ,להערות הציבור

, וכן התקבלו תירושדוברים, בהם חלק מהעותרים וכן ב"כ העותרים בעתירת  30-למעלה מ

 . ור בכתבהערות הציב

 

עמדות סקר הבהרות במחקר, וכן בוצע נוכח הערות הציבור, נתבקשו החוקרים החיצוניים לבצע 

, בקרב המגזר החרדי אודות היחס להשכלה הגבוהה ובפרט בכל הנוגע לצורך במסגרות נפרדות

, הנפרדותיש לחזק את המסגרות עלה באופן ברור כי לצורך שילוב חרדים בהשכלה הגבוהה  ממנו

 תכניותלייצר מסגרות שתאפשרנה לימודים אקדמיים ב לצד זאתן, ובפרט בלימודים לתואר ראשו

ראו הרחבה ) אקדמיות רגילות בקמפוסים כלליים, שבהם יוכלו להשתלב חרדים המעוניינים בכך

 .בתצהיר התשובה( 58–49בפסקאות 

 

בתום תהליך , העומדת במוקד העתירות דנן. התכנית הרב שנתית הנוכחיתאושרה  2017בשנת  .19

א לדיון מסמך המסכם את התכנית הרב שנתית של מל"ג/ות"ת בהעבודה שהצגנו לעיל, הוכן והו

 9400תשפ"ב )הוא מסמך -תשע"ז –להרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית 

אישרה הות"ת את  5.4.17ום ביבהמשך למספר דיונים בנושא, (. תירושלעתירת  1שצורף כנספח 

בפרק ב' למסמך המפורטים עקרונות הלאשר את  המל"גהחליטה  23.5.17 וביום ,מסמך המדיניות

 11מש/-10מש/צורפו כנספחים  ות הות"ת והמל"גהחלט)( החלטת המל"ג)להלן:  המדיניות

 .(תירושבעתירת המשיבים  שהגישוהמקדמית  הלתגוב
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, יהםפעילות הפיקוח על הוא המשך פעילות המח"רים, תוך העמקת הנוכחית תכניתעיקרה של ה .20

בפרט בהתייחס להבטחת האיכות האקדמית, עמידה בהגדרת אוכלוסיית היעד ופיקוח על גדריה 

 .של ההפרדה המגדרית והגבלתה לכיתות הלימוד בלבד

 

הלימודים  תכניותל הלימוד במסגרות לחרדים, נקבע כי אלה תהיינה זהות תכניותלעניין  

 תכניותן; כן נקבע כי יה, בפרט ברמת הסגל האקדמי, בקורסים, בבחינות ובמועדהכלליות

 הלימודים תיבדקנה ותופעלנה בהתאם להחלטות מל"ג ונהליה בנושא.

 

שעניינם  םהרציונלישר מבטאת את ", אחרדילעניין אוכלוסיית היעד, לא נעשה שינוי בהגדרת "

 לתת מנת עלושילוב של חרדים בהשכלה הגבוהה, בשים לב לחסמים בשילובם. יחד עם זאת, 

 צידוקה על ובהתבסס מהותית מבחינה זאת עם אך, בהגדרה נכללים אינם אשר ,למועמדים מענה

"חריגים" כי ישתלבו  אושר יש לאפשר שילובם במסגרות אלו, שבהקמת המסגרות החרדיות

יצוין, כי נקבע שבמהלך יישום  .במסגרת כל מקצוע לכל כיתה 10%של עד שיעור להגדרה זו, ב

  תיבחן הגדרת אוכלוסיית היעד בהתאם לצורך בשטח. תכניתה

 

כי ניתן לקיים הפרדה מגדרית בכיתות הלימוד בלבד ולא  ,לעניין ההפרדה במרחב הציבורי נקבע 

זאת, כפי שנקבע עד כה. צוות  .בים הציבוריים ברחבי הקמפוסהפרדה במרח יהיה ניתן לכפות

 מרכיב זה.מפקח על קיומו של  פיקוח ואכיפה של המל"ג

 

הרואים עצמם נפגעים  לפניות מאתכן הוסכם, כי הן במל"ג והן בכל מח"ר תיקבע כתובת ייעודית  

מפעולה של מוסד הנעשית בניגוד להוראות המל"ג. לעניין המח"רים סוכם, כי כתובת זו תהיה 

מרצה מן הסגל הבכיר במוסד האם אשר תרכז פניות אלה, ובצד זאת הממונה על פניות הציבור 

 במל"ג תהיה כתובת לפניות כלל הציבור בנושא.

 

מספר עדכונים . המדובר בתכניתעדכון להחליטה המל"ג על עריכת  30.4.20בהמשך, ביום  .21

במסגרת  בנושאשנערכה מטה אחר עבודת עליהם הוחלט לקונקרטיים במספר רכיבים בתכנית, 

   בחינת התכנית תוך כדי יישומה.

 

 10.1.19 מיוםהודעה המעדכנת ב, כי ושלמות התמונהלמען הסדר הטוב בהקשר זה יצוין תחילה,  .22

עלה , ידי המל"ג לאחר יישום התכנית משך כשנה-עלנתונים שנאספו כי בהתאם לציינו המשיבים 

משהוערך קצב הגידול במספר הסטודנטים החרדים במוסדות להשכלה גבוהה הוא איטי כי 

מספר הסטודנטים החרדים שלמדו במערכת ההשכלה  ןשכ ,מהיעד שנקבע לתכניתלכתחילה 

, בשים לב ליעד 12%במקום  8%-סטודנטים, המבטאים גידול של כ 12,023על הגבוהה עמד 

, וכי על סטודנטים עד תום חמש שנות התכנית 19,000-סטודנטים ל 11,000-מ עליהשהוצב של 

, כי עוד נמסר 10.6.20. בהודעה המעדכנת מיום רקע זה נבחן הצורך בעדכון מדיניות המשיבים

מגמה זו נמשכה אף בשנת הלימודים התשע"ט, בה אחר יישום התכנית משך כשנתיים עמד מספר 

במקום  15%-סטודנטים, כ 12,730הסטודנטים החרדים שלמדו במערכת ההשכלה הגבוהה על 

 גידול בהתאם ליעד.  24%
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כי דיעבד ב, התברר (המעדכנת ההודעה)להלן:  10.6.20לאחר הגשת ההודעה המעדכנת ביום 

החרדים אשר למדו במערכת ההשכלה הגבוהה הסטודנטים הנתונים האמורים בדבר מספר 

שמקורם בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, סטודנטים(,  12,730 -בתשע"ט ו 12,023 -בתשע"ח )

מתייחסים לסטודנטים שלמדו בתיכון אחרון בפיקוח אחר של משרד החינוך, ועשויים לכלול גם 

יובהר, כי להגדרה. נתונים אלו אינם כוללים את הסטודנטים החריגים  בשאלה. סטודנטים שחזרו

  .התבסס על אותו מקור נתונים בלמ"ססטודנטים(  11,000)גם מספר הסטודנטים המקורי 

 

 בנתונים שבידה מדיווחי המוסדות עד כהכעת, ערכה המל"ג בירור  נוכח הבנת הנתונים

ומצאה  ,במח"רים ובפלטפורמות החריגיםמספר הבאים בגדר באשר ל בשאילתה למוסדות כעתו

שלא עמדו בהגדרה, חרדים סטודנטים  1,274 -כבסה"כ  במוסדות אלהלמדו כי בשנה"ל תשע"ח 

. )היינו, באים בגדר החריגים( שלא עמדו בהגדרהחרדים סטודנטים  1,126-כובשנה"ל תשע"ט 

 הסטודנטים שלא עומדים בהגדרה ספריובהר עוד, כי נתונים אלה אינם כוללים את מ

ובמסגרות לימוד שלא  )בכיתות הלימוד הרגילות( לחינוךבמכללות באוניברסיטה הפתוחה, 

מוגבלים להגדרת קהל בהם לומדים אלפי חרדים, אם כי יצוין כי מוסדות אלה אינם בהפרדה, 

 הנתון הוא"ס הלמ מן המתקבל הנתוןכי כן יצוין,  מפוקחים לענין זה.תכנית ואינם היעד ב

 העיקרית לאוכלוסייההוא מתייחס כי , ובעת הזו ביותר המצוי בידי המשיבים האובייקטיבי

 .תתכניה את לקיים הוחלט שעבורה

 

חריגה ממכסת החריגים בכמה מן המוסדות, וכי ענין לכאורה  עלתהנתונים מן הולבסוף נציין, כי 

 .בדומה לטיפולם בחריגות דומות בעבר, ידי גורמי הפיקוח והבקרה במל"ג-טופל עלמזה 

     

"ת ות גיבשו 2019במהלך פברואר כפי שנמסר, אחר הבהרה זו, נשוב לתאר את הליך העדכון.  .23

שנערכה מל"ג טיוטת הצעה ראשונית לעדכון מדיניות בנושא שילוב חרדים. במסגרת עבודת מטה ו

התייחסות, בין היתר, בנוגע נתונים וקבלת ל למוסדות הלימוד בבקשההמל"ג פנתה  לענין זה

, התייחסות לקיומה של חסמים שבגינם, לטעמם, לא מגיעים סטודנטים ללימודי השכלה גבוההל

בין היתר, צורך בשינוי בתשובותיהם הציגו המוסדות, . הפרדה במרחב הציבורי במוסדות ועוד

ם הציגו צורך בהגדלת שיעור הגדרת קהל היעד באופן שיאפשר הרחבת הקבלה לתכנית, וחלק

פי כלל המתקבלים למסגרת ולא לכל תכנית ומקצוע -החריגים ובשינוי אופן חישוב החריגים על

  .בנפרד

 

לצורך בעדכון הגדרת "חרדי" וכן עדכון התקבלה חוות דעת מטעם ד"ר גלעד מלאך בנוגע  כן

את שיעורם של המועמדים החרדיים שלא  ד"ר מלאךשיעור החריגים. במסגרת חוות הדעת בחן 

אחר בחינת דיווחי  לגדר אוכלוסייה זו. כיצד ניתןנכללים במסגרת ההגדרה הקיימת; וכן 

על שלושה ד"ר מלאך  המליץהמוסדות, ולנוכח הפיזור הגיאוגרפי של האוכלוסייה והמוסדות, 

מוסדית ולא בכל כיתה שינויים לתכנית הרב שנתית: חישוב שיעור החריגים המקסימלי ברמה ה

; והבהרת הזיקה החרדית של המועמדים 15%-המקסימלי לשיעור חריגים ובכל מקצוע; הגדלת 

 להודעה המעדכנת וההפניה שם(. 30שאינם עונים להגדת "חרדי" )פסקה 

 

הוגש לוועדת אשר יצוין, כי להודעה המעדכנת צורף מסמך סיכום המענים שהתקבלו מהמוסדות, 

לקבל את מסמכי הגלם עצמם, הועברו הם לכל  תירושת העותרים בעתירת ההיגוי. לבקש

 המצ"ב.  1מש/מצורפים הם כעת אף לעיונו של בית המשפט הנכבד, כנספח הצדדים. לפיכך, 
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 .  

 

 הצעה לעדכון המדיניות בנושא החרדים, אושרה בוועדת ההיגויעדכנו המשיבים כי ה 2.4.20יום ב .24

 למתן צו ה בעתירת תירושבקשנדחתה  26.4.20. ביום י הות"ת והמל"גנוצפויה לעלות לדיון לפ

דנו  30.4.20וביום  27.4.20ביום  כאומר.את הדיון בהמלצות ועדת ההיגוי  אשר ימנעביניים 

)החלטת המל"ג צורפה כנספח  ואישרו אותן , בהתאמה,הות"ת והמל"ג בהמלצות ועדת ההיגוי

 (.10.6.20מיום  להודעה המעדכנת 4מש/

 
החלטת המל"ג לא קבעה כפי שנמסר במסגרת ההודעה המעדכנת, עמדת המשיבים היא כי 

הנדרשים להסרת חסמים, להשגת קונקרטיים מדיניות חדשה, אלא מספר צעדים אופרטיביים 

ולגבי , כפי שהוחלט במסגרת התכנית ההשכלה הגבוהה לחרדים,יעדי התכנית ולהגברת הנגשת 

   .חלקם גם נקבע כי הם כפופים להמשך בחינה ודיון בוועדת היגוי חרדים, ות"ת ומל"ג

הוחלט כי הגדרת "חרדי" תישאר על כנה בלא שינוי על אף פניית במסגרת עדכון המדיניות כך,  

שיעור החריגים במועד פתיחת הלימודים בכל שנה יוכל להגיע עד לכדי אולם המוסדות לשנותה, 

משתייכים תרבותית למגזר החרדי ומקיימים אורח חיים  המתקבליםסטודנטים ובלבד שה ,15%

האקדמי(. נוסף על כך, הוחלט כי שיעור החריגים הפער חרדי )גם אם אינם עומדים בהכרח בנדבך 

בנפרד, ובלבד  תכניתייקבע מתוך סך הסטודנטים החרדיים באותה המסגרת ולא בהתייחס לכל 

מכלל הסטודנטים באותה  50%לימודים פרטנית לא יעלה על  תכניתכל ששיעור החריגים ב

. לצורך מעקב ופיקוח על יישום הוראות הוחלט כי אחת לשנה, ידווחו המוסדות על שיעור תכנית

 החריגים וכי נתונים אלה ידווחו לוועדת ההיגוי.

 

ק"מ ממוסד האם, וכן  15עוד הוחלט לבחון מחדש את המגבלה כי מח"ר יהיה במרחק של עד  

לשקול פתיחת פלטפורמה נוספת, זאת, לנוכח היתרון שטמון בקרבת המסגרת הלימודית למרכזי 

המגורים של האוכלוסייה החרדית, תוך היצמדות לעקרונות המדיניות הקיימת. אולם, שני 

בחינה נוספת ודיון נוסף בוועדת היגוי חרדים, ות"ת ומל"ג, לאחר שצוות שינויים אלו טעונים 

 מקצועי בות"ת ירכז עבודת מטה מקצועית בנושא.

 

ליווי סטודנטים חרדים במהלך חייהם וכוללת לאיתור  תכניתהוחלט, על גיבוש  ולבסוף 

חתה, האקדמיים, לרבות השתלבות בשוק התעסוקה, כאמצעי נוסף לביסוס התכנית ולהצל

 לטובת קידום התכלית של הנגשת התכנית לסטודנטים חרדים. 

 
, בדיון בנושא עדכון התכנית הובא בפני המל"ג, מסמך המפרט את נהלי הפיקוח יכעוד וין צי .25

את פעילות הפיקוח על המח"רים, בפרט בהתייחס  מעמיקהמל"ג והאכיפה, ממנו עולה כי ה

להבטחת האיכות האקדמית, עמידה בהגדרת אוכלוסיית היעד ופיקוח על גדריה של ההפרדה 

רואים כן פועלת ממונה לפניות הציבור מטעם המל"ג, ככתובת לכלל הציבור ולפניות להמגדרית. 

ג. ראו המסמך שצורף כנספח "עצמם נפגעים מפעולה של מוסד הנעשית בניגוד להוראות המל

להודעה  6מש/-5מש/שצורפו כנספח וכן דוגמאות החלטות המל"ג בענין פיקוח ואכיפה , 5מש/

  המעדכנת.
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 עמדת המשיבים

במענה  ובית המשפט הנכבד מופנה לעיין במענה שנמסר במסגרת תצהירי התשובה שהוגש .26

 . 10.6.20לארבעה העתירות, וכן בהודעה המעדכנת מיום 

 לעתירת תירוש

 

המשיבים אינם חולקים על חשיבות עקרון השוויון כעקרון יסוד בשיטתנו. אולם מן הפסיקה  .27

עולה, כי יש לנהוג באופן שונה כלפי פרטים שונים על מנת להשיג שוויון מהותי. זאת ועוד, עקרון 

 וויון הוא יחסי, ובהתנגשות עם עקרונות אחרים נדרש לאזן ביניהם. הש

 

מחמת הלימודים עקרון השוויון להפגיעה שעשויה להיגרם לעמדת היועץ המשפטי לממשלה,  .28

 תיות.נועדה לתכלית ראויה ועומדת במבחני המיד היאהיא מוצדקת, באשר  בהפרדה

 

קיום הפרדה מגדרית בין נשים וגברים במוסדות להשכלה גבוהה . הפגיעה בשוויוןנפתח בסוגית  .29

עומדת לכאורה בניגוד לעקרונות יסוד חשובים מתחום ההשכלה הגבוהה, בהם פלורליזם ומגוון 

 דעות בתוך השיח האקדמי, וכן עלול אף לעלות כדי פגיעה בעקרון השוויון. 

 

צורך בשים לב ליעה שעלולה להיגרם בעקרון השוויון, הפג שאלת לעמדת המשיבים יש לבחון את

כאמור,  הייחודי של האוכלוסייה החרדית והחשיבות העליונה בשילובה בהשכלה הגבוהה.

לאור זאת, שקדו . על מנת להשיג שוויון מהותי כלפי פרטים שונים אופן שונהלעיתים יש לנהוג ב

עקרון השוויון ועקרונות נוספים אשר פורטו תאזן נכונה בין אשר ת יצירת תכני המשיבים על

דיניות המהנגשת ההשכלה הגבוהה לציבור החרדי כחלק מ של ראויההתכלית ה, לשם השגת לעיל

  . ב חרדים במעגל העבודהולילש

 

עמדת המשיבים היא כי ההפרדה המגדרית הכרוכה בתכנית הרב שנתית אינה עולה כדי הפליה 

)ב( לחוק זכויות הסטודנט, אשר קובע כי 4בשים לב לסעיף ות, פסולה ועומדת בדרישות החוקתי

לא יראו הפליה לפי סעיף קטן )א( בקיומם של מוסדות נפרדים או של מסלולי לימוד נפרדים "

 מסוימות הלגברים ולנשים מטעמי דת, של מסלולי לימוד נפרדים לצורך קידום קבוצות אוכלוסיי

דת ביסוד החלטת המל"ג, כמו גם מכלול הרכיבים , וכן לנוכח התכלית החשובה העומ..."

 .המאזנים והמצמצמים הקבועים בה

 

בכתב התשובה ביססו המשיבים את הצורך להבחין בין הסטודנטים החרדים לאחרים ולאפשר  

לתצהיר  85–74הפרדה לשם הגשמת התכלית האמור לעיל. כפי שפורט בהרחבה בפסקאות 

הציבור החרדי בישראל מאופיין, בין היתר, באמור להלן, התשובה, וכן במחקר שצורף כתמיכה 

בפערי ידע משמעותיים ביחס לאוכלוסייה הכללית, המקשים עליו את הכניסה ללימודים 

פערים מהותיים בין הרקע הלימודי של גברים ונשים בציבור גם קיימים לעניין זה, אקדמיים. 

, בעיקר לנשים, להגיע להשכלה תרבותיים משמעותיים חסמים נםישאם לא די בכך,  החרדי.

 מוסדותבוגרי ובוגרות לעניין זה נזכיר, כי  .בכלל ובפרט השכלה גבוהה שאינה נפרדת גבוהה

( כלל לא נחשפו לתלמידים ממגזרים אחרים, לשונות תרבותית 18–3חינוך חרדיים )בגילאי ה

יהם מינקות )למעשה מגיל שלוש(, למסגרת אורח חיים שונה, ואף לא השתייכו במהלך שנות חילו

 שמשתתפים בה חרדים לצד מי שאינם חרדים. ,לימודים או לכל מסגרת אחרת
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בתום עבודת המטה עלה בבירור, כי ישנה רתיעה רבה מאוד בציבור החרדי מלימודים  בנוסף, 

ים מהגבר 79%-מהנשים החרדיות וכ 83%-אקדמיים במסגרות שאין בהן הפרדה מגדרית )כ

גילו נכונות ללמוד  20%-החרדיים אינם נכונים ללמוד במסגרות אקדמיות מעורבות, ורק כ

וכי יש צורך ממשי בהפרדה מגדרית לצורך שילוב חרדים  בכיתות נפרדות במסגרות מעורבות(,

 בהשכלה הגבוהה.

 

ש, כי המל"ג קבעה , תחילה יובהר ויודגאשר לשאלת השוויון התעסוקתי לנשות הסגל האקדמי .30

חוק שוויון להקפיד על עמידה בהוראות , כי על מוסדות הלימוד 3.3.15בהחלטתה מיום 

, אשר אוסר על מעסיק להפלות בין עובדיו ובין דורשי עבודה 1988-התשמ"ח, ההזדמנויות בעבודה

תפקח על כך שנשים לא יופלו בקבלתן  אף המל"ג ,עודזאת ומחמת מין, דת, לאום ועילות נוספות. 

 לעבודה. 

 

לא מלמדות מרצות, אין חולק כי ככלל הלימודים הנפרדות לגברים  תכניותהמל"ג מודעת לכך, שב 

, כי היקף פעילות המח"ר מהווה חלק קטן ביותר מכלל יוער מצב זה מעורר קושי. לצד זאת

 במסגרות החרדיות הייעודיות הלומדיםב רו, וכן כי פעילות המוסד להשכלה גבוהה שמקיים אותו

לגרום להפליה  אמורה לאההפרדה המגדרית הנהוגה במח"ר באופן מעשי הן סטודנטיות. משכך, 

 למוסד.  מרצותבקבלת 

  

הפליית מרצות הועלו באופן כללי ותיאורטי, ומבלי להצביע בענין  תירושעתירת טענות לעניין זה,  

במבחן התוצאה, לא התקבלו פניות בעניין זה במל"ג, דרש אליו. על כל מקרה קונקרטי שניתן להי

ל המצב הקיים בשלושת המוסדות המתוקצבים העיקריים המקיימים מסגרות ובדיקה מדגמית ש

מרבית אנשי הסגל האקדמי בתכניות המתקיימות בהפרדה הן נשים )פסקה כי  העלתהבהפרדה, 

העלתה, כי שיעור המרצות במוסדות הלימוד נית נעדכן, כי אף בחינה עדכלתצהיר התשובה(.  111

מכלל המרצים והמרצות  46%, וכי הממוצע עומד על 59%-ל 36%שמלמדים גם במח"ר נע בין 

במוסדות שאינם מלמדים במח"ר )ויצוין כי הבחינה  43%במוסדות אלה, בהשוואה לממוצע של 

 נעשתה לפי מספר המרצות והמרצים בשילוב עם היקף משרתן(. 

  

נבקש להפנות לאמור אשר לטענה בדבר העדפה תקציבית של סטודנטים במסלולי ההפרדה,  .31

בתצהיר התשובה, שם מפורטת עמדת המדינה ביחס לטענה בדבר העדפה  120–113בפסקאות 

 תקציבית של סטודנטים במסלולי הלימודים בהפרדה.

 

-דיות מותאם ליעדיהן, וכך תקצוב מוסד עלבקצירת האומר יצוין, כי מודל תקצוב התכניות החר 

אשר מהווה את רוב תקציב  –ידי הות"ת מורכב משלושה רכיבים: מכסות תקצוב לסטודנטים 

נועד לאפשר  –התכניות החרדיות, וזהה לכלל הסטודנטים במוסדות המתוקצבים; סיוע לימודי 

אשר ניתן גם עבור  למוסדות הלימוד לצמצם את פערי הידע של הסטודנטים החרדים, רכיב

רכיב ייחודי למוסדות  –סטודנטים חרדים במסגרות מעורבות בקמפוסים הרגילים; רכיב מוסדי 

אקדמיים המפעילים מח"ר, אולם מאחר שאינו מכסה את עלויות ההקמה של מח"ר לעמדת 

 המשיבים אינו מתמרץ הקמת מסגרות בהפרדה באופן משמעותי.
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העונים נית הלוואות ומלגות לסיוע בשכ"ל לסטודנטים חרדים תכזאת ועוד, המל"ג מפעילה  

להגדרת "חרדי" בלבד. בשים לב לכך שרוב החרדים הלומדים בהשכלה גבוהה הן נשים, ולנוכח 

שיעור ההשתלבות בהשכלה גבוהה ובתעסוקה בקרב גברים הנמוך משמעותי לעומת בקרב נשים, 

ות. יחד עם זאת, נשים אינן מופלות לרעה מוצדק ליתן תיעדוף מסוים לגברים בחלוקת המלג

בחלוקת המלגות, ובפועל מרבית מקבלות המלגות בקטגוריית הלימודים בתחומים מועדפים הן 

 נשים.

 

לעניין שוויוניות פתיחת תכניות הלימוד יודגש, כי המל"ג מעודדת פתיחה שווה של מסלולי לימוד  .32

נגזרת בעיקר מן פתיחת תכנית לימוד מסורה למוסדות ו לגברים ולנשים. אולם, ההחלטה על

 .ומשיקולים אקדמיים , משיקולים כלכלייםהביקוש להן

 

אשר לרף הקבלה לתכניות הלימוד יובהר, כי יש להבחין בין תנאי קבלה לבין פרופיל הסטודנטים  .33

יות זהים, פער בביקוש לשתי תכניות יכולים לההקבלה . ככלל, הגם שתנאי בפועל המתקבלים

לאחת התכניות יכול להוביל לכך שבפועל אותה תכנית תקבל סטודנטים בעלי נתונים גבוהים 

יותר. כך, הגם שתנאי הקבלה זהים, בשל הביקוש הנמוך יחסית לתכניות המלמדות בהפרדה, 

 פרופיל הסטודנטים המתקבלים עלול להיות נמוך יותר מאשר בתכנית מעורבת מקבילה.

 

, אשר כלל עבודת מטה מקיפה, עד לגיבוש התכנית הליך סדור, ארוך ומפורט"ג קיימה המל .34

בסופו של יום, פה. -לרבות קבלת מחקרים, סקר עמדות, וקיום שימוע ציבורי נרחב בכתב ובעל

לאחר שדנה המל"ג בכובד ראש באיזון הנדרש בין העקרונות המנויים מעלה לבין הצורך הלאומי 

בשילוב האוכלוסייה החרדית, גובשה מדיניות שנועדה לשלב את החרדים בהשכלה הגבוהה תוך 

צמצום הפגיעה שעשויה להיגרם לעקרון השוויון, ולערכי היסוד האקדמיים הדוגלים בפתיחות 

 ובפלורליזם, עד כמה שניתן. 

 

כפי שפורט בהרחבה  נעשים לתכלית ראויה. ,התכנית וההפרדה במסגרתה המשיבים יטענו, כי .35

(, שילוב חרדים בהשכלה הגבוהה, ומכאן גם בשורת 73–61ר התשובה )פסקאות במסגרת תצהי

התעסוקה, הוא משימה לאומית מורכבת, אשר אין חולק על חיוניותה לחברה ולמשק בכללותם 

ההשכלה הגבוהה הפכה ולחברה החרדית בפרט, ועל היותה יעד חברתי וממשלתי ראשון במעלה. 

לתנאי בסיסי להשתלבות והצלחה בשוק התעסוקה. היקף ההשכלה הגבוהה בציבור החרדי 

לפיכך,  משליך על שיעור ההעסקה, כמו גם על הפער ברמת ההכנסה הממוצעת בציבור זה.

התכלית של קידום השתלבות החרדים בהשכלה הגבוהה היא תכלית לאומית ראויה, חשובה 

  וחיונית.

 

  המשיבים יטענו כי שלושת מבחני המשנה של דרישת המידתיות מתקיימים בענייננו. .36

 

המשיבים יטענו, כי האמצעי שגובש במסגרת התוכנית הוא אמצעי  - רציונליהמבחן הקשר  .37

הגדלת שילוב  –מתאים וחיוני להשגת המטרה לשמה נקבע ובגינה נערכת הפגיעה בזכות 

סטודנטים חרדים במוסדות להשכלה גבוהה. תכנית נפרדת נותנת מענה לחסמים שהוצגו, ואכן 

 בפועל גדל מספר הסטודנטים הן בתכנית הקודמת, הן בנוכחית. 
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החסמים עליהם הצביעה עבודת המטה  מןהמשיבים יטענו, כי  – מבחן האמצעי שפגיעתו פחותה .38

כי לא ניתן יהיה להשיג את התכלית באותה מידה שהחלופה דנן בכוחה להשיגה.  , עולהשערכו

התרבותי, ישנם סטודנטים רבים שאלמלא התכנית המיוחדת  םנוכח פערי הידע, בשילוב עם החס

וד במסגרת אחרת שתתאים לא היו נרשמים ללימודים במוסד להשכלה גבוהה והיו בוחרים ללמ

נמצא כי לא יהיה די בשנת מכינה הסתפק במכינה, אך האפשרות ל. בתוך כך נבחנה גם לצרכיהם

התאמות ים ליווי וליתן מענה לחסמים האמורים, ובפרט לפער הידע בו מדובר, וכי נדרשעל מנת 

 בלמידה במהלך התואר. 

 

המשנה השני של המידתיות היא מבחן כאן המקום לחדד, כי השאלה הנבחנת במסגרת בדיקת 

יהיה בכוחו להגשים את  ואשרופי שפגיעתו בזכות החוקתית פחותה, האם קיים אמצעי חל

חלופה קיימת רק אם "החברתית באותה מידה שמגשים אותו האמצעי העומד למבחן.  התכלית

האמצעים )ההיפותטיים( על פיה יקדמו את מטרת החוק באותה מידה של אינטנסיביות )או יותר( 

כי האמצעים החילופיים יגשימו את מטרת החוק  על כן נדרשכמו אלה שנקבעו בחוק הפוגע. 

מבחינת הכמות, האיכות וההסתברות כמו האמצעים של החוק הפוגע או במידה העולה על זו 

((. 2010) 399 מידתיות במשפט הפגיעה בזכות החוקתית והגבלותיה" )אהרון ברק שנקבעה בחוק

  מידה.  המשיבים יטענו, כי לא נמצא אמצעי שיגשים את התכלית באותה

 

כאמור נלמדת גם ממערך האיזונים והגדרות שנקבעו בו. במבחן המשנה השני מידתיות ההסדר  .39

לתצהיר התשובה, במסגרת התכנית הרב שנתית נקבע מערך איזונים מורכב,  106–102בפסקאות 

 אשר מבסס את חוקיותה, חרף ההפרדה המגדרית הכרוכה בה. 

  מגדרת את המתקבלים לתכנית )להלן נרחיב(; הגדרת אוכלוסיית יעד 

 כניות הלימוד במסגרות לחרדים תהיינה זהות, בפרט ברמת הסגל האקדמי, בקורסים, ת

 בבחינות ובמועדן, לתכניות הלימודים הכלליות; 

  לא תאושר פתיחת תכניות לתארים מתקדמים במסגרות לחרדים ויש לפעול לצמצום

ם )למעט בחינה של פתיחת תארים שניים בתחום התכניות הקיימות לתארים מתקדמי

 הטיפולי(; 

  ההפרדה מוגבלת לכיתות )ובעדכון התכנית הובהר כי גם במעבדות( ולא ניתן לכפות הפרדה

 במרחב הציבורי במוסד; 

 אוסר על מעסיק הכי יש להקפיד על עמידה בהוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה,  הודגש

 ; קבלה לעבודהבדורשי עבודה מחמת מין, דת, לאום ועילות נוספות להפלות בין עובדיו ובין 

 .הודגש, כי מוסדות הלימוד אינם מחויבים לקיים לימודים בהפרדה מגדרית 

 

 את פעילות הפיקוח על המח"רים, בפרט בהתייחס להבטחת האיכות  מעמיקהמל"ג ה

כן האקדמית, עמידה בהגדרת אוכלוסיית היעד ופיקוח על גדריה של ההפרדה המגדרית. 

רואים עצמם פועלת ממונה לפניות הציבור מטעם המל"ג, ככתובת לכלל הציבור ולפניות ל

מך המפרט את נהלי מסראו ג. "נפגעים מפעולה של מוסד הנעשית בניגוד להוראות המל

שהובא לפני המל"ג במסגרת עדכון התכנית, ולדוגמאות מהחלטות המל"ג  הפיקוח והאכיפה

להודעה המעדכנת מטעם המשיבים מיום  6מש/-ו 5מש/נספחים  –בענין פיקוח ואכיפה 

10.6.20 . 
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התכנית עולה על הנזק והפגיעה המשיבים יטענו, כי התועלת מן  – מבחן המידתיות במובן הצר .40

ההחלטה על פתיחת מסגרות אקדמיות ייחודיות כפי שהוסבר בכתב התשובה, אמנם, הנגרמת. 

לבוגרי החינוך החרדי, במקום לפעול לשילובם במסגרות האקדמיות הקיימות, לא הייתה החלטה 

עומדת לכאורה  . אין חולק כי הפרדה מגדרית בין נשים וגברים במוסדות להשכלה גבוההפשוטה

בניגוד לעקרונות יסוד חשובים מתחום ההשכלה הגבוהה, בדבר פלורליזם ושיח בין מגוון קבוצות 

האוכלוסייה, ועלולה לעלות כדי פגיעה בשוויון. זאת נוסף לקשיים כלכליים ומעשיים הכרוכים 

 בקיום מסגרות נפרדות. 

 

וכלכליים משמעותיים, המשתקפים אך מנגד, המסגרות הנפרדות מעמידות יתרונות חברתיים 

בגידול במספר הסטודנטים החרדים הלומדים בהשכלה גבוהה, אשר לא היו לומדים בה אלמלא 

המסגרות הנפרדות, כמו גם באחוזי השתלבות גבוהים של אקדמאים חרדים בשוק העבודה, וכן 

סת עולמם. השתלבות חלקית של אקדמאים חרדים מחוץ לקהילתם מבלי לאבד את ייחודם ותפי

ולכך יש להוסיף את האמון הנבנה בין הקהילות, אשר הוא בסיס הכרחי להשתלבות האוכלוסייה 

 החרדית בהשכלה הגבוהה ובתעסוקה.

  

 לעתירת ברזון וקסטל

 

לא הוכיחו כי  קסטלו ברזוןבעתירות כי העותרות  במהלך ההליכים הציגו המשיבים עמדתם, .41

תכניות הלימודים בהפרדה מגדרית, לנוכח שיעור מנמנעה מהן האפשרות להירשם לאחת 

 15%-אחוזים. במסגרת עדכון המדיניות אף הוגדל שיעור החריגים ל 10%החריגים שעמד על 

ושונה אופן התחשיב לחישוב לפי כלל המוסד ולא כל תחום לימוד, כאמור לעיל. לפיכך, דומה כי 

טרם פנו להתקבל במסגרת החריגים והן ן בעתירות הללו מוצה והתייתר. ככל שהעותרות הדיו

 עליהן למצות פנייה זו.  ,עדיין מעוניינות ללמוד בתכניות הנפרדות

 

שצוין  כפינוסיף עוד, כי לענין הגדרת "חרדי" בתכנית  קסטלוברזון לגוף טענות העותרות  .42

אוכלוסיית היעד  הגדרת, )בהתאמה( 22.5.29-ו 29.5.17מיום  אלה לעתירותהתשובה  יבתצהיר

, שכן הקמת מסגרות אקדמיות גיבושההייתה סוגיה מהותית במסגרת  ת הרב שנתיתתכניעבור ה

כן היה  .רבות שיפעלו בנפרד מהמסגרות האקדמיות הכלליות, חייבה נימוק אקדמי כבד משקל

 וסביר. צורך בהגדרה בהירה, שתאפשר פיקוח יעיל 
 

 שכן היא נוגעת  ,שנבחרה היא הטובה ביותרכי ההגדרה  ,נמצא חלופותהשל בחינה מעמיקה  לאחר 

הגדרה זו נועדה למנוע את זליגתה באופן ישיר לפערי הידע הקדם אקדמיים של הציבור החרדי. 

והרחבתה של ההפרדה המגדרית לאוכלוסיות נוספות אשר התכלית או החסמים האמורים אינם 

 רלוונטיים לגביהם.

, אולם הדבר עולה בקנה אחרותבמסגרות בתכנית לזו שאכן, ישנם פערים בין הגדרת "חרדי"  .43

אחד עם המטרות השונות של הגופים השונים או התכליות השונות העומדות בבסיס הדינים 

 .(ברזוןבעניין  לתצהיר התשובה 19)ראו פסקה  ואין בכך לשנות מן ההגדרה לענייננו השונים
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יש מקום  אך אינם נכללים בהגדרהשלמועמדים  בתכניתלתת מענה בצורך הכירו המשיבים  .44

ת החרדיות, ולהקמת המסגר םהרציונלימהותית ובהתבסס על לאפשר השתלבותם במסגרות אלה 

זו בהשכלה הגבוהה ובתעסוקה )כפי שנקבע  האוכלוסייבפרט לאור הצורך הלאומי לשילוב 

, ועל מנת להותיר את ההגדרה כמוקד קהל היעד של התכנית, ניתנה בהתאםבהחלטות ממשלה(. 

. לאחר 10%נקבע שיעור חריגים מקסימלי של בשלב ראשון  האפשרות לכך במסגרת החריגים.

להשכלה גבוהה בקרב  הנוגע לביקוש ובהתבסס על מחקרת משך כשנתיים, תכניבחינת יישום ה

נקבע צעירים חרדים, אשר יש מקום לאפשר את השתלבותם במסגרות הייעודיות כאמור, 

נקבע כי כן, . 15%יעמוד על במוסד במסגרת עדכון המדיניות כי שיעור החריגים המקסימלי 

ת תכני, ובלבד ששיעור החריגים בכל ברמה המוסדיתיהיה חישוב שיעור החריגים המקסימלי 

להתערב בהחלטת עילה המשיבים יטענו, כי די בכך וכי לא קמה . 50%באותו המוסד לא יעלה על 

  המל"ג בהקשר זה. 

 לעתירת קהלת

 

אין מקום להבחנה בין מוסדות מתוקצבים למוסדות שאינם ככלל, עמדת המשיבים היא כי  .45

בדבר לעניין תחולת החלטת המל"ג ני ואף באופן פרטנתמכים תקציבית או נתמכים באופן חלקי, 

 .לתצהיר התשובה( 168–142)פסקאות  התכנית הרב שנתית

 

הרב שנתית לשילוב חרדים באקדמיה,  תכניתתקציב ציבורי משמעותי, הנגזר מהנפתח בכך, ש .78

, לרבות אלה הלומדים במוסדות בלתי מופנה למימון הלוואות ומלגות לסטודנטים החרדים

 לימוד מסלולי המקיימים, מתוקצבים לא מוסדות של קיומםזאת ועוד, עצם  .מתוקצבים

נגזרת ישירה של מדיניות הממשלה בדבר שילוב המגזר  ואה, חרדים עבור מגדרית מופרדים

 .העבודה בשוקהחרדי 

 

 הם, אינם מתוקצבים על ידי המדינה הם אם אף, גבוהה להשכלה המוסדות כלללמעלה מכך,  .46

, אשר המדינה רואה הענקת השכלה גבוהה היא שירות ציבורי מובהק .בפעילותם ציבורי גוון בעלי

בהסמכת המוסדות ניתן אף לראות יתרה מכך, במובן מסוים מאוד משמעותית. בו חשיבות 

לחוק המועצה להשכלה גבוהה, כהענקת  23פי סעיף -המוכרים להעניק תואר אקדמי מוכר, על

בהתאם לכך, המשטר הרגולטורי המוטל על  למוסדות. –או מעין שלטוניות  – סמכויות שלטוניות

המקצועית  הרמתקינה בכלל המוסדות להשכלה גבוהה הוא אחד ותכליתו הבטחת התנהלות 

 והאתית.

 

דובר נ' המועצה  131/81 ץבג")הכיר בעבר בתוקפם המחייב של כללי המל"ג  הנכבד המשפט בית 

 השכלה מוסדות כיאחרים   מסוימים בהקשרים קבעו, ((1981) 263(, 4לה), פ"ד להשכלה גבוהה

 באופן ולו ,, ואף הביע תמיכה עקרונית בהתייחסות אליהם ככפופיםתייםומה-דו גופים הם גבוהה

 .הציבורי המשפט לכללי ,חלקי

 

 של הציבורי אופיים בדבר עמדתו את, חקיקה דברי במספר, מכבר זה הביע המחוקק, ועודזאת 

 המוסדות של היותם לשאלת קשר ללאידיהם, -על הניתנים והשירותים גבוהה להשכלה המוסדות

 .מתוקצבים בלתי או מתוקצבים
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מוסדות שאינם מתוקצבים, הם ברובם מוסדות להשכלה גבוהה צעירים יחסית, עוד יצוין, כי  .47

הינה בעלת חשיבות מכרעת  והרגולציה המוחלת עליהם, בפרט במישור האקדמי והמנהלי,

. קיים אינטרס ציבורי מובהק שלא להבחין בין מוסדות על יסוד אופן להבטחת איתנותם ואיכותם

  .תקינה םוהתנהלות האקדמית תקצובם, לצורך הבטחת רמתם

 

המשיבים יבקשו עוד להבהיר, כי הגבלת תחולתה של החלטת המל"ג אך ורק על המוסדות  .48

המתוקצבים, פירושה מתן לגיטימציה לקיומם של לימודי השכלה גבוהה בהפרדה מגדרית ללא 

 נגזרת אינה אדם זכויות על ההגנה חשיבות כי, לעניין זה, למותר לצייןמגבלות וללא פיקוח. 

 .מתוקצבים שאינם או כמתוקצבים המוסדות מסיווג

 סיכום

 

ילוב חרדים ש –מצוי אינטרס ציבורי ממעלה ראשונה  כפי שפורט לעיל, ביסוד החלטת המל"ג .49

אף הוגדר  . אינטרס ציבורי זהבהשכלה הגבוהה, כאמצעי לשילובם בתעסוקה ובחברה הישראלית

עבודת המטה שנערכה  רדים בתעסוקה.בהחלטות הממשלה, אשר הציבו יעד של שילוב חכיעד 

הלכתיות הרווחות בציבור -העלתה, כי הפערים האקדמיים והתרבותיים, והמוסכמות חברתיות

לנכונות נמוכה בקרב רובו הגורף של הציבור החרדי להשתלב בהשכלה הגבוהה  יםהחרדי, מביא

  בהיעדר מסגרות בהפרדה.

 
, בין השגת התכלית של שילוב האוכלוסייה החרדית בהשכלה מאוזנתכן, גובשה תכנית -אשר על .50

 הגבוהה, לבין קיום הפרדה מגדרית באופן המינימלי הנדרש לשם השגת התכלית האמורה.

לרבות לא בהגדרת המשיבים סבורים, כי לא קמה עילה להתערבות בית המשפט הנכבד בתכנית, 

 למוסדותבין המוסדות המתוקצבים חינה "חרדי" שנקבעה במסגרתה, וכן לא בכך שאינה מב

 .שאינם מתוקצבים

 

 את העתירות. לנוכח כל האמור לעיל, מתבקש בית המשפט הנכבד לדחות .51
 

 "ז בתמוז תש"פכ   היום,

 2020ביולי  19  
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